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บทที่ 2 
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

 

1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศกึษา 
 

หลักการ 
  การพัฒนาตัวบงชี้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษามีหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ  

 1.  เปนตัวบงชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวา

ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2546   

  2.  เปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการ

อุดมศึกษา และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทัง้สอดคลองไปในทศิทางเดียวกับตัวบงชี้การ

ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา 

3.  เปนตัวบงชี้ที่สามารถประเมินไดครบทกุมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ   

ปจจัยนาํเขา  กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ สําหรับตัวบงชีท้ี่ใชประเมินกระบวนการจะกําหนด

แนวปฏิบัติที่ดีพรอมทัง้เสนอแนะตัวอยางแนวทางการพฒันาไวดวย 

  4.  เปนตัวบงชี้ที่มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4  ดาน คือ 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสยี  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงิน  และดานบุคลากร 

การเรียนรูและนวัตกรรม 

5. จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชีท้ี่พัฒนาข้ึน เปนเพยีงจํานวนและ 

เกณฑข้ันตํ่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับ

การพัฒนาของสถาบัน 

  6. ตัวบงชี้และเกณฑที่พฒันาข้ึนมทีั้งประเภทท่ัวไปที่ใชกับทุกสถาบันอุดมศึกษา 

และประเภทท่ีแยกใชเฉพาะกับสถาบันที่มจีุดเนนตางกัน ไดแก สถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและ

วิจัย  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพฒันาสังคม สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑติและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว  ตามนิยามที่กําหนดโดย

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา1 
                                                 
1 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา” สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), ฉบับปรับปรุง  ธันวาคม  2549.  หรือ  http : // www. onesqa. or. th 



วิธีการพัฒนาตัวบงชี้ 
  1.  ศึกษากฎหมาย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 

            1.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  

2) พ.ศ. 2545 

1.2 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 

1.3 มาตรฐานการศึกษาของชาติ   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

1.4 มาตรฐานการอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.5 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.6 มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

1.7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

1.8 รายงานผลการวิจัย เร่ือง การวิเคราะห สังเคราะห และจัดทํามาตรฐาน 

การอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.9 รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.10 Benchmarking : A manual for Australian Universities 

2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1 เพื่อนํามา 

พัฒนาตัวบงช้ี  โดยจําแนกตามมิติของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา   กระบวนการ  ผลผลิต และ

ผลลัพธ ทั้งนี้ไดยึดองคประกอบคุณภาพ  9 ดานตามกฎกระทรวงฯ เปนกรอบในการพัฒนาตัวบงช้ี 

เพื่อใหครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ไดครบทุกมาตรฐาน 

3. กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา จํานวน  

44  ตัวบงชี้  ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา ดัง

ปรากฏในตารางที่ 2.1 และ 2.2 ตามลําดับ 

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4   

ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงิน  และดาน

บุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม ดังปรากฏในตารางที่ 2.3  
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5. กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 3 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 3  โดยมี 

ความหมายดังนี้ 

  คะแนน 1  หมายถึง  มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและตํ่ากวา 

มาตรฐานที่ควรจะเปน หรือผลการดําเนินงานตํ่ากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

คะแนน 2   หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับได 

และใกลเคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน   

  คะแนน 3   หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดครบถวนเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด  หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 

  ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน 

ไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน  1  ใหถือวาไดคะแนน  0 
 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินสําหรับบางตัวบงชี้ผันแปรตามจุดเนนของสถาบัน 

อุดมศึกษา  ประกอบดวย ตัวบงชี้และเกณฑทั่วไป ซึ่งใชสําหรับทุกสถาบัน ตัวบงชี้และเกณฑ

เฉพาะ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกใชตามจุดเนนของสถาบัน การแบงกลุมสถาบันยึดตาม

นิยามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)1 เปน 4 กลุม

คือ กลุมผลิตบัณฑิต กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมและกลุม
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 

ตารางที่ 2.1 สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
               ระดับอุดมศึกษาตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

                                            จํานวนตัวบงชี ้       องคประกอบ 
    ปจจัยนาํเขา    กระบวนการ         ผลผลติ           รวม 

1.  ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค และ

แผนการดําเนนิการ 

- 1 1 2 

2.  การเรียนการสอน 4 5 4 13 

3. กิจกรรมการพัฒนา 

นิสิตนักศึกษา 

- 2 - 2 

4.  การวิจยั 1 2 2 5 

5.  การบริการ

วิชาการแกสังคม 

1 1 3 5 
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คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), ฉบับปรับปรุง  ธันวาคม  2549.  หรือ  http : // www. onesqa. or. th   
 

1 ดูเพิ่มเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา” สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน   



 
 

                                            จํานวนตัวบงชี ้       องคประกอบ 
    ปจจัยนาํเขา    กระบวนการ         ผลผลติ           รวม 

6.  การทาํนุบาํรุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

- 1 2 3 

7.  การบริหารและ

การจัดการ 

1 

 

5 3 9 

8.  การเงนิและ    

งบประมาณ 

- 2 - 2 

9. ระบบและกลไก 

การประกนัคุณภาพ 

- 2 1 3 

           รวม 7 21 16 44 
 
 
ตารางที่ 2.2  สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
                  ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
มาตรฐาน กระบวนการ ผลผลิต ปจจัย

นําเขา 
รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต - - 4  4  

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษา 
     

    ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา 
1 10  5 16 

    ข. มาตรฐานดานพนัธกิจของ

การบริหารการอุดมศึกษา 
6  9 7 22 

3.มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรู และสังคม

แหงการ เรียนรู 

- 2  - 2  

รวม 7  21 16 44 
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ตารางที่ 2.3 สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
                ตามมุมมองการบริหารจัดการดานตาง ๆ  
 

 
มุมมองดานการบรหิาร
จัดการ 

ปจจัยนาํเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

     รวม 

1. ดานนกัศึกษาและ 

   ผูมีสวนไดสวนเสยี   

2 6 8 16 

2. ดานกระบวนการ   

   ภายใน   

1 7 3 11 

3. ดานการเงนิ   1 2 - 3 

4. ดานบุคลากร การ

เรียนรูและนวตักรรม 

3 6 5 14 

รวม 7 21 16 44 
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2. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ 
 

หลักการ                   
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค   ที่ไดกําหนดมา

ต้ังแตเร่ิมต้ังสถาบัน และอาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ให

สมาชิกทุกกลุมในสถาบันไดรับทราบทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวน

เสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควร

สอดคลองกันและเปนแนวทางการดําเนินงาน  สนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตาม

หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 

และ สถาบันตองจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และ

วัตถุประสงคของสถาบันและใหสอดคลองกับทิศทาง การพัฒนาของประเทศและการเปล่ียนแปลง

ของกระแสโลก 
 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

                           เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

  5. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  6. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

  7. หลักการอดุมศึกษา  

  8. ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) 

                           สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ตัวบงชี้  จํานวน  2   ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

  1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ 

  1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบงชี้  : สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน  การวิจัย  การ 

บริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแต

ละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ  

ดังนั้น ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อ 

เปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของ

สถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ 

ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลัก

ของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตาง ๆ  ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  

2. มีการกําหนดตัวบงช้ี (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย 

(target) ของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การ

เรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปน 

ประจําอยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานตอผูบริหารระดับสถาบันและตอที่ประชุมสภาสถาบัน 

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 

(goal) เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ    

และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  

1. ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน 

2. แผนกลยทุธ แผนการดําเนนิงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบัน 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนด 

ปรัชญา หรือปณิธาน  กลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  และแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบัน  

4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับ 

ภารกิจหลักของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  

5. รายช่ือตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุก 

ภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ 

สถาบัน 

7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา สถาบันมีการรายงานการ 

ดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหารระดับสถาบันและตอที่ประชุมสภาสถาบัน 

  8.   เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับ 

สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนนิงานและแผนปฏิบัติการประจําป 

ใหสอดคลองกันและกนัและสอดคลองกบัภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ

ชาติ 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนนิงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัว 

บงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4. มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ   

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอย 

ปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนนิงาน เปาประสงค 

เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตอยางสมํ่าเสมอ 
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7. มีการนาํผลการประเมนิและผลการวเิคราะหมาปรับปรุงกลยทุธและแผนการ 

ดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ  5 - 6  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  :     รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาํหนด                                   

 

ชนิดตัวบงชี ้:         ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :      พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงช้ีที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดาน

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงาน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

 

ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่วของดังนี ้

  1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  

เปาหมายในแตละตัวบงชี้และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเหน็ถงึกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัว 

บงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป 

      2.1  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

วธิีการเกบ็รวบรวมขอมลูผลการดําเนนิงานของตัวบงชี้และความเช่ือถือ   2.2  

ไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล 

2.3 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน 
 

หมายเหตุ    การคิดรอยละตัวบงชีน้ี้  คํานวณมาจาก    
 
  

จาํนวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทัง้หมด           

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย    x 100 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

หลักการ 
  การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช

หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของ

กับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณ

และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย

หลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้

ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามี

คุณลักษณะที่พึงประสงค  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 

 มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

3. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงาน 

                              คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications  

                               Framework for Higher Education)  สํานักงานคณะกรรมการการ 

                               อุดมศึกษา 
 

ตัวบงชี้    จํานวน  13  ตัวบงชี้  ประกอบดวย  

   2.1   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

   2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

   2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

                                การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

   2.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

  2.5   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ 

เทียบเทาตออาจารยประจํา           

   2.6   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  

                      รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 

    24
 



   2.7    มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

2.8    มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนา 

         การเรียนการสอน 

   2.9    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ 

                                 อิสระภายใน 1 ป 

   2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

   2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

   2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 

            ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชพี  

                                  คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน 

            ส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.13 รอยละของอาจารยประจําซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา 

 หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิต   
 บัณฑิตและวิจัย) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  : สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและ

วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ  มีการวางระบบและกลไกบริหาร

หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. สถาบันมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมให 

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใช

บัณฑิตและสังคมสวนรวม ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการ

ผลิตบัณฑิตของสถาบัน 

  2.   สถาบันมีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม

ให อยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

3.   สถาบันจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตาม 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ ไดแก  การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงค

หลักสูตร การบริหารกิจการของหลักสูตร  การดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การประเมินและ

พัฒนาหลักสูตร  การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และการใชระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร   

4.   มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนนิงานหลักสูตรระดับตาง ๆ ประจํา 

ทุกปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทกุขอ  รอยละของ

บัณฑิตที่ผลิตไดตรงตามแผน  รอยละของบัณฑิตทีท่ํางานตรงสาขา ทั้งนี้  เพื่อนํามาปรับปรุงการ

บริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

  1.   เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบ

และกลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึง

วิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการ

เรียนการสอน 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต  ภาวะการมีงานทําและการทํางาน 

ตรงสาขาของบัณฑิต 
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3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความ

ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร 

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทกุเร่ือง 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนนิการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ 

ของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  รอยละของบทความจากวทิยานพินธที่ตีพมิพ

เผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่ทาํงานตรงสาขา 

5. มีการนาํผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนนิการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป 

ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทกุเร่ือง  

และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่นนการวจิัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และ  

ปริญญาเอก ) ที่เปดสอนมีจาํนวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน   : 
 
1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5  ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 6 ขอแรก 

 
 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการ ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ  5 - 6 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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ตัวบงชี้ที่ 2.2    :  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน  

ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนกัศึกษาเปนเร่ืองที่สําคัญ 

มากตอความกระหายใครรูและตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของนกัศึกษา เชน การเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัย โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียน

ในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทัง้มกีารฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพยีง มีการจัด

สัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร 

(Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพยีงพอที่จะศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 

แนวปฏบิัติทีดี่  : 
  1.   มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้ง 

มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้  

การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual 

Study) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  การสอนแบบเอส ไอ พี  การเรียนรูแบบแสวงหา

ความรูไดดวยตนเอง (Self - Study)  การเรียนรูจากการทาํงาน (Work – Based Learning) การเรียนรูที่

เนนการวจิัยเพือ่สรางองคความรู (Research – Based Learning) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจาก

การตกผลึกทางปญญา (Crystal – Based  Approach)  

  2.   การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพนัธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับ

อาจารย และระหวางนักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูอยางกระตือรือรน 

  3.   มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีม่คุีณภาพ  แตยดืหยุนและหลากหลาย

สามารถตอบสนองความตองการเรียนรูของผูเรียน  ทั้งความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียน และหรือดาน

ตําแหนงและสถานที่เรียน และหรือดานวิธกีารจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และหรือดาน

อ่ืน ๆ  

4.  มีการติดตามผลการเรียน ความพงึพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอนและ 

ส่ิงสนับสนนุการเรียนรูเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนาํมาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถ

เรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
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ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน  :  
1.  เอกสารหลักสูตร  แผนการสอน  ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 

2.  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูที่เนน 

ผูเรียนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน  คอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย 

คอมพิวเตอร  งบประมาณสนับสนุน  ตารางการเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหอง

คอมพิวเตอรตอวัน   

3.  แฟมประวติันักศึกษา  ผลงานของนกัศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจดัการเรียน 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอนและ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และหลักฐานการนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

  5.  สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน  

จํานวนคณาจารยที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ   จํานวนวิชาที่ทํา senior project   

วิชาสัมมนาหรือวิชาที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมง

ภาคสนาม   จํานวนโปรแกรมหรือรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี   จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน

ทางเครือขายคอมพิวเตอร  ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 

  6.  รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให

ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 

7.  ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพือ่พฒันาส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนําผล 

ไปใชพฒันาผูเรียน 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถงึวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ของการจัดการศึกษาทกุหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ทุกหลักสูตร 

3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทกุ 

หลักสูตร  

4. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีความยืดหยุนและหลากหลาย  ที่จะสนองตอบ 

ตอความตองการของผูเรียน   

5. มีการประเมนิผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทีจ่ัดให 
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
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6. มีการประเมนิผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิง 
สนับสนนุการเรียนรูทุกหลักสูตร   

7. มีระบบการปรับปรุงวิธกีารเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่งทุก 

หลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอ แรก มีการดําเนนิการ 5  ขอแรก   มีการดําเนินการอยางนอย    

 6 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  :    มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

  การสอนซึ่งบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545  มาตรา 19 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง มีการเรียนรูจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  จัดการ

เรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และ

บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  สถาบันจึงควรใหบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยจัดโครงการ

และกิจกรรมตางๆ ต้ังแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ชวยในการเรียนการสอน  และ

การฝกงาน  ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ 
 

แนวปฏบิัติทีดี่ : 
1. แสวงหาบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนนุการพัฒนาหรือ 

ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. จัดหลักสูตรทีท่ันสมยั มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะที ่

นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยรวมมือกบับุคคล องคกร และชุมชนภายนอก 

3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ 
สนับสนนุจากภายนอกสถาบัน 

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชน 

ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร การฝกงานและการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก 

2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 

3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมในขอ 1  
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เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวฒุิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นาํไปใชใน 

การปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กาํหนดและไมกําหนดใน 

หลักสูตรโดยความรวมมือกบัองคการหรือหนวยงานภายนอก 

4.   มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกจิกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ 

สนับสนนุจากผูทรงคุณวุฒหิรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ 

ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทกุหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตอง

คํานึงถึง คือ สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา  ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละ

สาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย  สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยง

กับการวางแผนตาง ๆ อาทิ  เปาหมายการผลิตบัณฑิต  การวางแผนอัตรากําลังและภาระงาน

อาจารย  รวมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวบงช้ีนี้ตองการทราบสัดสวนของ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
 
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน  :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารอางอิงที่เกีย่วของกับตัวบงชีน้ี้ใหใช

ตัวเลขจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา รวมทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี 

  การปรับคาดังกลาวมีวิธกีารดังที่ปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี ้(ในตาราง

ดังกลาวประกอบดวยสองสวนคือ ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาในแตละกลุมสาขาวิชามาตรฐานสากล 1(International Standard Classification of 

Education : ISCED) 
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ตาราง   ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวดัเดียวกับ FTES      

                   ระดับปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ตัวปรับคา 

สาขา (นําไปคูณกับคา FTES 

ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 

FTES ระดับปริญญาตรี

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1. วทิยาศาสตรสุขภาพ 1 1 : 8 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1 : 20 

3. วิศวกรรมศาสตร 2 1 : 20 

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง 1 1 : 8 

5. เกษตร ปาไมและประมง 2 1 : 20 

6. บริหารธุรกจิ พาณิชยศาสตร บัญชี 

การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 
1.8 1 : 25 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 1.5 1 : 25 

8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ

ประยุกตศิลป 
1.8 1 : 8 

9. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 1.8 1 : 25 

 

 
ตัวอยางในการปรับคานกัศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตร ี

 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

3. กลุมสาขาวชิามนษุยศาสตรและ =  FTES 

    สังคมศาสตร 

ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
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 สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารย

ประจําในระดับสถาบันใหใชหลักเกณฑดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารย   

ประจําของสถาบัน                                 = 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุม

สาขาที ่1) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 1)  + (เกณฑมาตรฐาน

ของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที ่2) x (FTES 

ของกลุมสาขาที่ 2) + (เกณฑมาตรฐานของ FTES ของกลุม

สาขาที.่...n) x (FTES ของกลุมสาขาที่....n) 

            ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

> +10% หรือ < -10 % 6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% (-5.99) -5.99  %   

      ของเกณฑมาตรฐาน  ของเกณฑมาตรฐาน 

ของเกณฑ

มาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.5  :  สัดสวนของอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก   

                                       หรือเทยีบเทาตออาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :   ปจจัยนาํเขา 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :   การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของ

สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนา

องคความรู  ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่

เปดสอนดวย  ซึ่งตัวบงช้ีนี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําที่มีบทบาทสําคัญ

ในการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 
1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง

รอยละ 20-29 และ 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา

หรือเทากับรอยละ 30 และ รอยละ 1 - 19  หรือ วุฒิ

ปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 

20-29 แต วฒุิปริญญาตรี

มากกวารอยละ 5 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ

นอยกวารอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา

หรือเทากับรอยละ 30 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา 

รอยละ 5 

นอยกวารอยละ 5 
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2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง

รอยละ 40-59 และ 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา

หรือเทากับรอยละ 60 และ รอยละ 1 - 39 หรือ วุฒิ

ปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 

40-59 แต วฒุิปริญญาตรี

มากกวารอยละ 5 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ

นอยกวารอยละ 5 

2. 

หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา

หรือเทากับรอยละ 60 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา 

รอยละ 5 

วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ

นอยกวารอยละ 5 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 :   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :   ปจจัยนาํเขา 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :   สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ    และมีความ

รับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค

ความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไข

ปญหาและพัฒนาประเทศ   การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาว

ของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ 

 
เกณฑการประเมิน  : 
1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และศ. รวมกันอยูระหวาง 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และศ. รวมกันมากกวา

หรือเทากับ รอยละ 60  และ 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และศ. รวมกันอยูระหวาง

รอยละ 40 - 59 รอยละ 1 – 39   หรือ  

ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ.

และศ. รวมกันอยูระหวางรอย

ละ 40-59 แตผูดํารงตําแหนง

ระดับ รศ. ข้ึนไปนอยกวา 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.

ข้ึนไปเทากับหรือมากกวา 

และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ข้ึนไปเทากับหรือมากกวา 

รอยละ 10  

รอยละ 10 หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และศ. รวมกันมากกวา

หรือเทากับรอยละ 60 และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ข้ึนไปนอยกวารอยละ  10 

รอยละ  10 
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2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และศ. รวมกันอยูระหวาง 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และศ. รวมกันมากกวา

หรือเทากับ รอยละ70 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และศ. รวมกันอยูระหวาง

รอยละ 45 – 69  และ รอยละ 1 – 44   

หรือ  ผูดํารงตําแหนงระดับ 

ผศ. รศ. และศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 45 - 69  

แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ข้ึนไปนอยกวารอยละ 30 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.

ข้ึนไปเทากับหรือมากกวา 

และ 

2. 

รอยละ 30 
หรือ 
1. . ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และศ. รวมกันมากกวา

หรือเทากับรอยละ 70 

และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.

ข้ึนไปนอยกวารอยละ 30 

ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.

ข้ึนไปเทากับหรือมากกวา   

รอยละ 30 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7  :  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย                    
  

ชนิดของตัวบงชี้ :      กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้     :    สถาบันพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักด์ิ 

แหงวิชาชีพ พรอมทั้งกําหนดกลไกที่จะกํากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้ง 

มีมาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย 
 

แนวปฏิบัติที่ดี    :   
1. มีการแตงต้ังคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะห 

เพื่อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 

2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับ 

อนุมัติจากสภาคณาจารย / ที่ประชุมคณบดี 

                       3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรให 

คณาจารยสถาบันทราบโดยทั่วกัน 

                       4. มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ในดานความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

                       5. มีการนําผลการกํากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณ 

วิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งข้ึน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน    :     
1.  แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบัน 

และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2.  โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบัน 

ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

  3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

วิชาชพีของคณาจารย  เชน  คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนนิการกําหนดคูมือ

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  การกํากับดูแล และประเมินผล  กระบวนการสงเสริมและกํากับการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  กระบวนการติดตามประเมินผลและมาตรการสําหรับผูที ่

ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนนุ   

  4.   จํานวนคณาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

2.  มกีระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.  มกีารกาํกบัดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.  มกีารดําเนนิการวางแผน ปองกนั หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3  ขอแรก    มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8  :  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

  การสอน 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  โดยที่การจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยู

ตลอดเวลา งานวิจัยประเภทน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่

กําหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการจําเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูและการเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

จะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอน

ใหม ๆ แบบฝก ส่ืออุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม ๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

การสอน 

 
แนวปฏบิัติทีดี่ : 

1. สถาบันพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

2. สถาบันวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา 

นวัตกรรมใหม ๆ ตลอดเวลา 

3. สถาบันจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม 

ทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู 

4. สถาบันสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง 
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   
                        1.   แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ของสถาบัน และหลักฐานการดําเนนิงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

                        2.   โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ของสถาบัน  ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
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                        3.   ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน  คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ  กํากับ

ดูแล และประเมินผล  กระบวนการสงเสริม  กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุน  เวทีเผยแพรผลงาน  เครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

4.   จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเกีย่วกับการวจิัยและ 

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน  การ 

จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคล่ือน 

(misconceptions) ในรายวิชาตางๆ  การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ  problem 

- based learning แบบ research-based learning 

 
เกณฑมาตรฐาน  :    ขอ 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการ 

วิจัยและพฒันา นวัตกรรมการเรียนการสอน 

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวตักรรมใหม ๆ  

ในดานการเรียนการสอน 

3. มีแหลงทนุสนับสนนุการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวตักรรมทาง 

การศึกษา 

  4. มีผลงานวิจยัดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร

ผลงานวิจยัดานการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

  5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทัง้ภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนนิการครบทุกขอ   
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ตัวบงชี้ที่ 2.9  :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ 

                              อิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :   หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายของการผลิตบัณฑิตไวอยางชัดแจง อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต  ความรูความ

เชี่ยวชาญและทักษะในการประกอบอาชีพ   ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงช้ีที่สะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงค

หรือเปาหมายของหลักสูตรของสถาบันบรรลุวัตถุประสงคหรือไมอยางไร  รวมทั้งสะทอนคุณภาพของ

บัณฑิตดวย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน   :     ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอางอิงที่เกี่ยวของ อาท ิ: 

เอกสารหลักฐานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จาํแนกเปน 

a. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับต้ังแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให

สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ) 

b. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําพรอมเงินเดือนเร่ิมตนหรือรายไดประจํา
จากการเปนผูประกอบการ 

c. ขอมูลบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หมายเหตุ  :  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา  หมายถึง  ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียน

ในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา หรือมี

กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  โดยไมนับ

รวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  การนับการมีงานทําใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริต

ทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได   สําหรับการนับจํานวนผูที่มี

งานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา  ใหนับเฉพาะผูที่

เปล่ียนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น  ไมนับผูที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได

ประจําอยูแลว 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 80 
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ตัวบงชี้ที่ 2.10  : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :   คุณภาพของการผลิตบัณฑติอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ 

คุณลักษณะของบัณฑิตทีเ่หน็ไดอยางชัดแจงเชิงประจักษ  การไดงานทําในระยะเวลาท่ีสมควร  

การไดรับการยอมรับจากสังคม  การไดงานทาํตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากน้ี การ

ไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวฒุิหรือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถงึคุณภาพของ

บัณฑิตดวย  
 
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน  :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่วของดังที่

ระบุไวในตัวบงชี้ที ่2.9  

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ

เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวา

เกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ

เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวา

เกณฑ กพ. 

รอยละ 100  ไดรับเงินเดือน

เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 :  ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :     ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตที่มีตอ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความ

ตองการของสังคม  โดยทัว่ไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 

ดานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการ

ตามลักษณะงานในสาขานัน้ ๆ  ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร โดย

ระดับความพงึพอใจใหสํารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :   ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต โดยเปนคาเฉล่ียของความพึงพอใจ(เทียบจากคา 5 

ระดับ) ที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย ต้ังแต 1 – 3 ป ทั้งนี้ การประเมินตองครอบคลุม

ทั้ง 3 ดานไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา ความรูความสามารถ

พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน  และคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

ระดับความพงึพอใจมีคะแนน

เฉล่ียอยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพงึพอใจมีคะแนน

เฉล่ียอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพงึพอใจมีคะแนน

เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 :   รอยละของนกัศึกษาปจจุบนัและศิษยเกาทีสํ่าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 

    ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  

                                     คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน 

    ส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี :     เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับลวนมีหลักการ

สําคัญเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ  มีความรู

ความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และเปาหมายสูงสุด คือ ให

ผูสําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

เปาหมายดังกลาว  สถาบันพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งส่ิงแวดลอมตาง ๆ ใหผูเรียนได

พัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเ รียน  

สัมฤทธิผลจากการดําเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกาในเร่ือง

ของไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ไดแก 

จํานวนและชื่อนักศึกษาและหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการวิชาชีพ (รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิพนธ) ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬาและสุขภาพ 

ดานศิลปวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม โดยเปนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่มีลายลักษณ

อักษรปรากฏ ทั้งนี้ ใหนับรางวัลที่ไดรับในรอบปปจจุบันจากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ีผานมา การนับรางวัลสามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาค

ปกติและนักศึกษาภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา   และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลาย

สถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และการนับสามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษา

หรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายคร้ัง 
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หมายเหตุ   
  1.สําหรับเกณฑทั่วไป   การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้   คํานวณมาจาก   
  

    จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาท่ี               

      ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน        

                                                                                                                                                                                                                                    X 100  

     จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

 

 

   

  2.  สําหรับเกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย   การคิดคารอยละ

คิดเหมือนเกณฑทั่วไป  ยกเวนเกณฑคะแนน 3 ขอ 2  โดยคํานวณมาจาก  

 
  

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ 

 รางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน                                                                                                      

                                                                                                                                                                             X 100 

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด                  

 
 
 
  3. สําหรับเกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

การคิดคารอยละคิดเหมือนเกณฑทั่วไป ยกเวนเกณฑคะแนน 3 ขอ 2   โดยคํานวณมาจาก 

 

 

 

  
 
 
 

                                                                                                                                                          X 100        

        จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

       

ดานศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษาปจจุบัน  

    
     

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับรางวัล   
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เกณฑการประเมิน  : 
1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 0.030   

 
 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030  

และ 

2. นกัศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา 

ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจยัและหรือ

วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060 

หมายเหตุ  กรณีไดตามขอ 1 แต 

ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาศลิปวฒันธรรม 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของนักศึกษา

และศิษยเกาไดรางวัล ในขอ 1 เปน

รางวัลดานศิลปะและวัฒนธรรม 

หมายเหตุ  กรณีไดตามขอ 1 แต 

ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 :  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  หนาที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย คือ 

การฝกนักวิจัยภายใตการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ โดยทําหนาที่ควบคุม

วิทยานิพนธของนักศึกษาที่รับเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย  ตัวบงชี้นี้นอกจาก

แสดงถึงการมีสวนรวมในงานวิจัยของอาจารยประจําแลว  ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับงานวิจัยซ่ึงเปนวิธีการฝกฝนนักวิจัยรุนใหมอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 
 
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน  :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่วของ สําหรับ

การนับจํานวนใหใชหลักเกณฑดังนี ้

  1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร โดยนับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

  2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่

ป รึกษา วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรของสถาบัน  

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70  –  รอยละ 89 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 90 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
หลักการ 
  การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน

สงเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่

จัดข้ึนตามหลักสูตร  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการ

แกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดข้ึนใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุด

ตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่ง

ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม 

สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรู ทักษะการคิด ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร และการ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
  1.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  2.  มาตรฐานกิจการนักศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  3.  รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications  

                             Framework for Higher Education)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบงชี้    จํานวน  2  ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

   3.1    มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

   3.2    มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ 

                                 ของบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  :   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ตัวบงชี้นี้ตองการวัดความครบถวนของการบริการที่สถาบันจัดใหกับ

นักศึกษาและศิษยเกา สถาบันตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก 

(1) การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียน เชน การจัดส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ (2) การบริการดานกายภาพที่สงเสริม

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย 

บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร (3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  (4) 

การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา 

แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล

ขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  และ (5) การจัด

โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 

1. สํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาปที่ 1 

2. จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
ของนักศึกษา เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรู

และส่ือการเรียน เปนตน 

3. จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน  

หอพัก สภาพแวดลอมในสถาบัน สภาพหองเรียน สถานที่ออกกําลังกายและบริการอนามัย เปนตน 

4. จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งเกี่ยวของและไม 
เกี่ยวของกับวิชาการ 

5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา 

เชน ทุนกูยืมการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงทุนศึกษาตอ เปนตน 

6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเปน 

ประจําทุกป เพื่อนําไปพัฒนาการบริการ 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการ

จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 เร่ือง ไดแก บริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  บริการใหคําปรึกษา บริการ

แหลงขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  และโครงการเพ่ือพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังตอไปนี้  

1. เอกสารหรือหลักฐานการสาํรวจความตองการจําเปนของนกัศึกษาปที ่1   

2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนบัสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและ 

ศิษยเกา 

                        3.  หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษาและ 

ศิษยเกา ไดแก ประกาศ  แผนพับ การประชาสัมพันธผานส่ือส่ิงพิมพ หรือ website ของสถาบัน 

                        4.  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือสิ่งพิมพ  เคร่ืองคอมพิวเตอร

และอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา  

  5.  หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกับองคกรตาง ๆ ในการพัฒนา                 

ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

  6.  ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการ 

นักศึกษาของคณะและสถาบัน 

  7.   รายช่ือหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวยจัดบริการ 

แกนักศึกษาและศิษยเกา 

  8.   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการ

บริการที่ไดรับ 
 

เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนกัศึกษาปที่ 1  

2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา   

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา   

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษาและศิษยเกา   

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

7. มีการประเมนิคุณภาพของการใหบริการทัง้ 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทกุป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา 
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เกณฑการประเมิน    : 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 7  ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 :     มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ 

                                    ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยาง

เหมาะสมและครบถวน  กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดย

สถาบันและโดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา 

สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

5 ประการ ไดแก (1) ความรู  (2) ทักษะการคิด  (3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  (4) ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   

 
แนวปฏบิัติทีดี่ : 
  1.  มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดยสถาบัน

และโดยองคการนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตลอดจน

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 

  2.  มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยใน

กิจกรรมตอไปนี้ 

        2.1  กิจกรรมวิชาการ 

        2.2  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

        2.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

        2.4  กิจกรรมนันทนาการ 

        2.5  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่ 

ดําเนินการ โดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกส้ินป

การศึกษา 

  4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง 

ตอเนื่อง 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวา สถาบันมีการ

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค อาทิ 

1. คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทํา 

หนาที่กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  2.   จํานวนและรายช่ือโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา   จําแนกตามประเภท

กิจกรรม อาทิ  กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ

รักษาส่ิงแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  3.   หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการ 

สงเสริมงานกิจการนักศึกษาของสถาบัน  

  5.   คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา 

6.   เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จัดโดยสถาบัน 

และองคการนักศึกษา   

7.   เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน  

 
เกณฑมาตรฐาน    :  ระดับ 

1. มีการจัดทาํแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ 

สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก 

ประเภท โดยอยางนอยตองดําเนนิการใน 5 ประเภท ดังนี ้

    - กิจกรรมวชิาการ  

    - กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ  

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม     - 

    - กิจกรรมนนัทนาการ 

    - กิจกรรมสงเสริมศิลปวฒันธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งทีจ่ัดโดย 

สถาบันและองคการนักศึกษาทกุส้ินปการศึกษา 

4. มีการนาํผลการประเมนิไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนานกัศึกษาอยาง 

ตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน  : 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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องคประกอบที่ 4  การวจิยั 
 
หลักการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับ

สภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน  อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมี

พันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถ

ดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละ

สถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน  การวิจัยจะประสบความสําเร็จ

และเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญสามประการ  คือ 1) สถาบันตองมีแผนการ

วิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   2) 

คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติ

และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  

   
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
  1.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ 

                             อุดมศึกษา 

  2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  3.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 

     มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

  4.  ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

  5.  แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 

ตัวบงชี้   จํานวน  5  ตัวบงชี้   ประกอบดวย 

   4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน 

                                สรางสรรค 

   4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ 

       จํานวนอาจารยประจํา 
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4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจด 

       ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน 

         ระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal  

       หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ 
      สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 :   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน 

สรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อให

สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ

จัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่

จําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจน

จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
  1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและ

สอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจดานอ่ืนของสถาบัน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

ตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน 

สรางสรรคอยางครบถวน และใชประโยชนไดจริง 

มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ทั้ง 3. 

ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4.มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ  

เอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 6. 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    
1. แผนงานวิจัยของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการ 

ประเมินและปรับปรุง 

2. จํานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของสถาบัน  ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
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3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือ 

หลักฐานการจัดหาแหลงทุน  ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย  ขอมูลการ

สนับสนุนทรัพยากรดานอ่ืนๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับพรอมช่ือคณาจารย  ขอมูล

เกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอ่ืนๆ หรือการนําไปใชประโยชน ตลอดจน

ขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย  เปนตน 

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย 

5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ 
 
เกณฑมาตรฐาน      :   ขอ 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2. มีการจัดทาํระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกีย่วของกับการบริหารงานวิจยั 

และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ  เพื่อ 

สนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

มีระบบสรางขวัญและกาํลังใจและยกยองนักวิจัยที่มผีลงานวิจยัและงาน 5. 

สรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง 

ภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 :   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพร

ไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชน

เป าหมายที่ จะนํ าผลการวิ จั ย ไปใชประ โยชน   เปน เ ร่ื องที่ มี ความสํา คัญสําห รับทุ ก

สถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นสถาบันตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม เผยแพร

และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม  โดย

ส่ิงที่เผยแพรตองมีคุณภาพเช่ือถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
  1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการ

วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน 

สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษา  

และชุมชนภายนอกสถาบัน 

4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร 

ภายนอกสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการนําผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคไปใชประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน 

การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    

เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันมีระบบบริหารจัดการความรูจาก 

งานวิจัยและงานสรางสรรค  ประกอบดวย 

1. คําส่ังหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทํา 

ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

  2.   ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet, 

internet  และ website ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบัน 
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3.   กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการ 

และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   

4.   เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอก 

สถาบัน             

5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของ 
สถาบัน 

6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร  เผยแพร 

และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมาย ทั้งคณาจารย 

นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวง 
วิชาการหรือนาํไปใชประโยชน  

  8.   จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร วิเคราะหและ

สังเคราะหความรูเพื่อประโยชนแกชมุชนและสังคมผานชองทางตาง ๆ  

  9.   จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่สถาบันสนับสนนุใหจดสิทธิบตัรหรือ 

ซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

  10.   ชื่อเครือขายหรือหนวยงานที่สถาบนัมีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผล

มาจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน      :   ขอ 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคทั้งในวงการ 

วิชาการและการนาํไปใชประโยชน 

2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน 

สรางสรรคที่เช่ือถือไดและรวดเร็วทนัตอการใชประโยชน 

3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกีย่วของทัง้ 

ภายในและภายนอกสถาบัน 

4.  มีระบบและกลไกการสนบัสนนุความรวมมือระหวางนกัวิจัยกับองคการภายนอก 

สถาบันเพื่อการนาํผลงานไปใชประโยชน 

5.  มีกลไกสนบัสนนุการจดสิทธิบัตรการซือ้ขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ 

คุมครองสิทธิของงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวตักรรมใหแกนักวิจยัเจาของผลงาน 
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เกณฑการประเมิน  : 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ  3  ขอ 

 

 มกีารดําเนนิการอยางนอย  4  ขอ   
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

                                    สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :    ปจจัยนาํเขา 
 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :   ตัวบงชี้นี้ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ทั้งที่สถาบันจัดสรรใหเองและที่ไดรับจากภายนอก  เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงาน

สรางสรรคที่มีการศึกษาคนควาซ่ึงเปนที่ยอมรับหรือมีการนําไปใชประโยชน  และจํานวนเงินที่

ไดรับการสนับสนุนอาจรวมถึงวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการ

สนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ให

คํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 
 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ 

สําหรับการนับจํานวนอาจารยประจําและจํานวนเงินใหใชหลักเกณฑ  ดังนี้ 

1. จํานวนอาจารยประจํา  ใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจําและ 

นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 

  2.   จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  จําแนกเปนเงินสนับสนุน 

จากสถาบัน และจากแหลงทุนตาง ๆ ภายนอกสถาบัน ดังนี้ 

2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันจัดสรร 
ใหกับอาจารยและนักวิจัย โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลข

งบประมาณที่จัดสรร  

2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก 

สถาบัน  จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้ 

แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน - 

         - แหลงทุนตางประเทศ 

         - หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืน ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย 

        -  หนวยงานภาคเอกชน 

                                         -  แหลงอ่ืน ๆ  
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หมายเหตุ 
  1.   จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคใหคิดตามปงบประมาณ 

2. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉล่ียตาม

จํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย 

3. กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงาน

จํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 
1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวาง 1 - 16,999.- บาท 17,000.-บาท –  24,999.- บาท มากกวาหรือเทากบั 25,000.- บาท   

 
 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1  คะแนน 2   คะแนน 3  

อยูระหวาง 1 - 54,999.- บาท 55,000.-บาท – 79,999.- บาท มากกวาหรือเทากบั 80,000.-บาท  
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ตัวบงชี้ที่ 4.4 :    รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจด 

                                    ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนทั้ง 

                                                ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :   งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิด

จากการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย  

จึงเปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการ

และการแขงขันของประเทศ  การสรางความรูความเขาใจและสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสิน

ทางปญญาของผลิตภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จะ

ชวยสนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิดมูลคาเพิ่ม 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ  

สําหรับการนับจํานวนอาจารยประจําและผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ :  

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลา 

ศึกษาตอ 

2. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียน                        

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  

 

หมายเหตุ 
1. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ืองมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียงคร้ังเดียว โดยควร 

นําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 

2. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว 

3. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ 

นานาชาติ หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลม

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding) 

4. การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงาน 

ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อ เลมที่ และวัน เดือน ป ของวารสารที่ตีพิมพ 

- ชื่อบทความและเลขหนา 

- ชื่อผูเขียน 
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5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรทั้งใน 

และตางประเทศ  ใหนับเฉพาะที่ไดรับการจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวาง

ยื่นจดทะเบียน และไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และการทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 
1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 30  

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 40  
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 :  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  

                                     journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย 

                                     ประจํา (เฉพาะสถาบันทีเ่นนการผลิตบัณฑิตและวิจยั) 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  การเผยแพรผลงานวิจยัที่สถาบันสรางข้ึนมีหลายชองทาง เร่ิมต้ังแตการ

เผยแพรในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  สถาบันอาจสงเสริมใหผลงานวิจยัของ

สถาบันไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากข้ึน  และการไดรับอางอิงในระบบ

สากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะ

สะทอนคุณภาพของผลงานวจิัย รวมทัง้เปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางข้ึน 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :       ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ

สําหรับการนับจํานวนอาจารยประจําและบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ใหใชหลักเกณฑดังนี้ 

         1. จาํนวนอาจารยประจําและนกัวิจยัทั้งหมด รวมผูที่ลาศึกษาตอ  

   2. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยสามารถนับผลงานของนักวิจัยและผลงานของ

อาจารยที่ลาศึกษาตอไดดวย 
 

หมายเหตุ 
1. การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ  ไมนบัซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายคร้ังก็ตาม 

2. บทความวิจยัในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามทีก่ําหนด ใหนับเฉพาะทีเ่ปนบทความ 

วิจัยเทานั้น ไดแก “research  article “ “ letter “ และ “ review “ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 20 
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องคประกอบที่ 5   การบรกิารวิชาการแกสังคม 
 

 
หลักการ     

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง

ให บริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่

สถาบันมีความเช่ียวชาญ การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย

ตามความเหมาะสม  ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน  และ

สังคมโดยกวาง  รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย  เชน การอนุญาตใหใชประโยชน

ทรัพยากรของสถาบัน  เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม  จัดประชุมหรือ

สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจาก

เปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการ บูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดาน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย   สรางเครือขายกับ

องคการตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการ

วิชาการดวย  
 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 

                              มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

  3.   มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

                                สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
            

 
ตัวบงชี้  จํานวน  5  ตัวบงชี้   ประกอบดวย 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปนทีป่รึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา 
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  5.4    รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

5.5    จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ 

         ระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิต 
บัณฑิตและพัฒนาสงัคม)        
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย  

  ของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :   การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบัน 

อุดมศึกษา   สถาบันพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม   กําหนด

เปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการ

วิชาการแกสังคมของคณะวิชา  หนวยงาน  มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
  1.  สถาบันจัดระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

  2.  มกีารกาํหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของ 

บุคลากรตามจุดเนนของสถาบัน 

  3.  มกีารประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน 

  4.  มกีารประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนนุซึ่งกันและกนั 

และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน 

  5.  มกีารนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิด

ประโยชนตอทัง้สังคมภายนอกและภารกิจทุกดานของสถาบัน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน   :       
1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ตลอดจน 

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม  

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงาน

ดานการบริการวิชาการแกคณาจารยและบุคลากร   

     4.   ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ   

5.   ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 

 

   72 
 



6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การ 

วิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7.   จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการ 

วิชาการแกสังคมมาใชในการเรียนการสอน  การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคม 

กับการเรียนการสอน การวิจยั และการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 
เกณฑมาตรฐาน     : ระดับ 
 

1. มีการจัดทาํนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการ 

แกสังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแก 

สังคมตามแผนทีก่ําหนด 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนทีก่ําหนด 

5. มีการนาํผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 

6. มีการจัดทาํแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากบั 

การเรียนการสอน หรือการวจิัย หรือการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพจิารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง 

และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก  

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาสงัคม 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  :  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก 

                                    สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน 

                                    กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

                                    ตออาจารยประจํา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวชิาการแกสังคมและดําเนนิงานตาม

ภาระงานที่สถาบันกําหนด โดยสถาบันสรางระบบจงูใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริม

สนับสนนุใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการ

จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ  

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน    :     ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 

การนับจํานวนอาจารยที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการจะไมนับซํ้า แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวม

ในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรือเปนที่

ปรึกษาหรือกรรมการหลายตําแหนง และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย   ดังนั้น     

ตัวเปรียบเทียบจึงเปนจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15  -  รอยละ 24 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 25  

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาสงัคม 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25  -  รอยละ 34 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 35  
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ตัวบงชี้ที่ 5.3  :  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 

                                    ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  

                                    ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี ้:    ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อให

บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ   

และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ   (การ

นับจํานวนอาจารยประจําใหนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 
หมายเหตุ    :     การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึง่โครงการ ใหสามารถ

นับกิจกรรมยอยแทนการนบัโครงการได 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 
1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 30  
 

 
 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาสงัคม 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 40  
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 :      รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:        ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :        การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอ

สังคมซ่ึงถือเปนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา   การตอบสนอง

ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ  ทั้ง

ประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งการสํารวจความพึง

พอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 

   1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

   2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

   3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

   4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษา นอกจากความพึงพอใจในส่ีประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึงพอใจ

ตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การช้ีนําสังคม และการ

ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 

ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน :   ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (ทัง้นี ้ใหนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษาโดย

สํานักงาน ก.พ.ร. มาใชในตัวบงชีน้ี้ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให

ใชผลสํารวจของสถาบัน) 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 85  
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ตัวบงชี้ที่ 5.5 :   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน 

                                    ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต 
และพัฒนาสังคม)                               

 
ชนิดของตัวบงชี ้:      ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ :   สถาบันพึงทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  เปนที ่พึ ่งพาในทาง

วิชาการในรูปแบบตางๆ   หรือทําหนาที่ใดๆที่มีผลตอการพัฒนาข้ึนของชุมชนในดานวิชาการและการ

พัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ 

แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ศูนยหรือหนวยงานที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพเปน

ประจํา เปนที่พึ่งพาของสังคม จนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3  

1 – 2 แหลง   3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

หลักการ            
กา รทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ลปวัฒนธ ร รมถื อ เป นพั น ธกิ จ สํ า คัญประกา รหนึ่ ง ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและ

ธรรมชาติของแตละสถาบัน  และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการ

วิชาการ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก 

มาตรฐานดานนโยบาย  ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล  อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ สืบ

สาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการ

พัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 
  
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง  

     มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

3.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

4. ดัชนีบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

      สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 

ตัวบงชี้  จํานวน 3 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

6.2 มีผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม) 

6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม  
       (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม) 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1  :  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและ

การปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก

ตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

แนวปฏบิัติทีดี่ :   
1. สถาบันมีการดําเนนิการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริม                 

การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวถิีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิต์ามนโนบายและแผนงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  2.   สถาบันมกีารสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นาํไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวฒันธรรม 

3.   สถาบันมกีารสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงาน 

ดานศิลปวฒันธรรม  

  4.   สถาบันมกีารจัดทาํฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  5.   สถาบันมกีารกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวฒันธรรม  

  6.   สถาบันมกีารเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน 

1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน  

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ  

ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ัง 

แตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม  ขอมูลและหลักฐานการจัด

กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงาน

สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม  

หลักฐานการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 
เกณฑมาตรฐาน     :   ระดับ 

1.  มกีารกาํหนดนโยบายทีช่ัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

2.  มกีารกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ 

มีการดําเนนิกจิกรรมอยางตอเนื่อง 

  3.   มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ 

4.   มีการสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรมทัง้ในระดับชาติและ 

นานาชาติ  อาทิ การจัดทาํฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม   

การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

5.  มกีารกาํหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี 

ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6.  มกีารเผยแพรและบริการดานศิลปวฒันธรรมในระดับชาติและนานาชาติ   

อาทิ  มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน  จัดทาํวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มคีวามรวมมือใน

การใหการบริการวิชาการดานศิลปวฒันธรรมกบัสังคมในระดับตาง ๆ   

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

1. เกณฑทั่วไป 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก  

 
 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาศลิปวฒันธรรม 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 :  มีผลงานหรือชิ้นงานการพฒันาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
  (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้:   ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี ้:  ตัวบงชีท้ี่แสดงวาสถาบันมกีารปฏิบัติพันธกิจดานการทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม คือ  การมีผลงาน หรือช้ินงานที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนบัได และเปนที่ยอมรับของวงวิชาการดานนี้ และมีรองรอยหรือกระบวนการ

หรือความสาํเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

 

ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน   :        ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงทีเ่กี่ยวของที่

แสดงผลงานที่เกิดจากการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม  ไดแก  

  1.  จาํนวนผลงาน หรือช้ินงานที่เกิดข้ึนจาการพัฒนาองคความรูดานศิลปะ 

และวัฒนธรรมในแตละปการศึกษา 

2. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ 
ชัดเจนในแตละปการศึกษา อาทิ นโยบาย มติของกรรมการสภาสถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสราง

มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม รายงานการประชุม หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

3. หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ 
ชัดเจนในแตละปการศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

จํานวน  1  ผลงาน จํานวน  2  ผลงาน จํานวนมากกวาหรือเทากับ 3 ผลงาน   
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 :     ประสิทธิผลในการอนุรักษ พฒันาและสรางเสริมเอกลักษณ  

                                     ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะสถาบนัที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา 
                              ศิลปวัฒนธรรม) 
 
ชนิดของตัวบงชี ้:   ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี ้:  ประสิทธิผลของปฏิบัติพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมของสถาบัน

เปนการเปรียบเทียบผลที่ไดกับเปาหมายที่ต้ังไว  ซึ่งสถาบันอาจกําหนดเปาหมายแบงเปนระยะ ๆ 

วัดผลเปนระดับความสําเร็จ  ซึ่งจะตองสอดคลองกับความยุงยากซับซอนของผลงาน  

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :     ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้ :  

1. หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานการทาํนบุํารุง การอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันดําเนนิการไดเกิดประสิทธผิลและประโยชนตอสาธารณะ สังคม ชุมชนหรือ

ประเทศชาติ อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจยัเชิง 

ประเมินโครงการ ฯลฯ  

2. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 

ไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการบริการวิชาการ 

3. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น 

4. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูภูมิปญญาไทย 

5. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยออกไปสูสากล 

 
เกณฑมาตรฐาน     :   ระดับ 
  1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พฒันาและเสริมสรางเอกลักษณ  

ศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการดําเนนิการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพนัธกิจอ่ืนอีก 1 ดาน  

อยางนอย 1 โครงการ 

4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพนัธกิจอ่ืนอีก 2 ดาน  

อยางนอย 1 โครงการ 
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5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพนัธกิจอ่ืนอีก 

มากกวาหรือเทากบั  2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับ

สากล อยางนอย 1 โครงการ 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 7   การบรหิารและการจัดการ 
 
หลักการ  

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย

ทําหนาที่ ในการกํากับ ดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ปจจัยที่

สถาบันอุดมศึกษาจะ ทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล 

การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล

ตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 

ราชการ สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

ตัวบงชี้  จํานวน 9 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

  7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน 

       สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

  7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

  7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 

  7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว 

                                ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 

7.7   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

7.8   มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา    

7.9   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 
 

   84 
 



ตัวบงชี้ที่ 7.1 :  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ 

                                     ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล  
 

ชนิดของตัวบงชี้ :      กระบวนการ 
 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดี

หรือไมข้ึนอยูกับวามีสภาสถาบันที่ รับผิดชอบ ใหความสําคัญ และโปรงใส ติดตามกํากับดูแล

สถานศึกษาอยางใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของสถาบัน ดูแล

ติดตามกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา มีการประชุมสภาสถาบันการศึกษาอยางสม่ําเสมอพิจารณา

และใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่สถาบันนําเสนอ 
 

แนวปฏบิัติทีดี่ 
1. สภาสถาบันกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันรวมกับสถาบัน 

2. สภาสถาบันติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญของภารกิจหลักของสถาบัน 

อยางครบถวน 

3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน  ในการ 

ประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารให 

กรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วนักอนการประชุม 

4. มีการประเมินงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑที่ 

ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

5. สภาสภาบันบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชน 

ของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการ

ปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบ

การดําเนินงาน เปนตน 

6. มีการประเมนิผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน และเปดเผยตอสาธารณชน 

เปนประจาํทกุป 
 
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน  :       

1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสภา 

สถาบัน 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสภาสถาบันมีการบริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิ รอยละของจํานวนครั้งและรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของสภา

สถาบัน  หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน       
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  3.    เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน 

การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การ

สงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การเปด

โอกาสใหมีการตรวจสอบสภาสถาบัน ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงานของสภาสถาบันตอ

สาธารณชน เปนตน 

  4.   เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสภาสถาบันมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถาบันและผูบริหารสถาบัน เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของ

สถาบัน  รวมทั้งรายงานการนําผลที่ไดไปปรับปรุงการบริหารสถาบัน 

  5.    ความสําเร็จของความรวมมือระหวางสภาสถาบันและสถาบันในการพัฒนา 

ยุทธศาสตร  นโยบาย และแผนพัฒนาสถาบนัสูความเปนเลิศและการแขงขันได 

  6.    ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลัก 

ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันไปสูสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

1. สภาสภาบันมบีทบาทสําคัญในการกาํหนดทิศทาง ยทุธศาสตรและนโยบาย 

ของสถาบัน  

  2.   สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวา 

ปละ 2 คร้ัง 

3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน  ในการประชุม 

แตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา

สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตาม 

หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน 

โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  4  ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 :  ภาวะผูนําของผูบริหารทกุระดับของสถาบัน 
  

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนนุที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาคือ

ผูบริหารทกุระดับของสถาบันนัน้ ๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนาํที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอ

สังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชมุชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มี

ความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสถาบนัไปในทศิทาง

ที่ถูกตอง จะทาํใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
แนวปฏบิัติทีดี่ 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ 

ในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน   

2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน นักศึกษา และ 

ผูสวนไดสวนเสีย 

  3.   มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของ

สถาบัน  และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ   

  4.   มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล 

และทรัพยากรอื่นๆ  

  5.   สนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  

 ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสถาบัน 

  6.   สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม 

 
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน  :  

1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและ 

ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ

ดังกลาว  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน ตลอดจน 

หลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
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3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน  

เชน หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ  หลักฐาน

การสงเสริมสนับสนุน  ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร   

  4.   รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 

  5.   จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 

  6.   ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียม

ผูบริหารในอนาคต 

  7.   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสภาสถาบันที่มีตอการ

บริหารงานสถาบันของผูบริหาร 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

2.   ผูบริหารดาํเนนิการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มอียู 

โดยคํานงึถงึประโยชนของสถาบนัและผูมสีวนไดสวนเสีย 

3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน 

และเปนทีย่อมรับในสถาบัน 

4. มีการจัดทาํแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ 
ประเมิน  และดําเนนิการตามแผนอยางครบถวน 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ  3  ขอแรก 

 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้  7.3  :  มีการพฒันาสถาบันสูองคการเรียนรู  
 
ชนิดของตัวบงชี้ :      กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู  โดยมี

การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน

ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ

รวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอก

องคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน

ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดี

ยิ่งข้ึน 

 
แนวทางปฏบิัติที่ดี 
  1.  สถาบันมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการ 
จัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ

สถาบันรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 
2.  สถาบันมีการดําเนนิงานตามแผน  ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการ 

ความรูตามระบบ PDCA  อยางตอเนื่อง 
3.  สถาบันมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ 

ภายนอกดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน 
  4.  สถาบันมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชให 
เกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม  รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 

  
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน   :  

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบัน  

และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
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3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู 
ของสถาบัน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผู รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู  ฐานขอมูลดานการจัดการความรู  หลักฐาน

การสงเสริมสนับสนุน  เอกสารและส่ือเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ    

4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนาํความรูดานการจัดการความรูไปใช 
ในการปฏิบัติงาน 

5.   จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  

  6.   จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสถาบัน 

7.   รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ 

สถาบัน เชน  จํานวนรางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู  ประสิทธิผลของการทาํงานที่

เพิ่มข้ึน 

 
เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 

มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 1. 
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  

มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไม 2. 
นอยกวา รอยละ 50 

3. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100 

4.   มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู 

5.   มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให 

เปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 :    มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี

ความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ

ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง

พอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษา

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 

แนวปฏบิัติทีดี่ : 
1. มีแผนระยะส้ันและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากร 

อยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสถาบัน) 

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู  
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงาน

ทางวิชาการ  การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูง

ใหประสบความสําเร็จ 

3.   มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพ ความ 

ถนัด ความสนใจของแตละคน  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางาน  

โดยมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

5.  มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสราง 

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางาน และสรางบรรยากาศท่ีดีที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการและนําผลมาใชในการ 

ปรับปรุงการบริหารงาน  
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน  

1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน และหลักฐานการ 

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ  

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการ

รับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน  

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน  

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน    

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรม 

การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงวิชาการ 

5. สถิติการเขาออก (turnover)  ของบุคลากรทุกประเภท   

6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 

7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทัง้แผนระยะส้ัน ระยะ

ปานกลางและระยะยาว 

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการ 

ประเมินไปปรับปรุง 

  9.   รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถงึระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน  

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้งใน

ระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการจัดทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห 

ขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน 

การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ

สนับสนนุเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

มาตรการสรางขวัญกาํลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพทีดี่ และสรางบรรยากาศที่ดีให 

บุคลากรทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสรมิสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมโีอกาสประสบ 

ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5.   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทกุระดับอยางเปนระบบ 

6.   มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง 

ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 7.5 :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 

 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  ควรตองพัฒนาข้ึนจากนโยบายและการ

วางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน  เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร

ทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน

การดําเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใช

งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและ

สารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   : 

1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและ 

ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 
เกณฑมาตรฐาน      :   ระดับ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

3. มีการประเมนิประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

4. มีการประเมนิความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 7.6  :      ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม 

                                     ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :        ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสถาบัน

ในทางตรงหรือทางออม การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมมากข้ึนนั้น พิจารณาจากการที่สถาบันมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมี

สวนรวม ที่มีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทาง 
ในการใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของ 
สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ  

3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการ 
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบัน เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวม 

ในกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนด

ทิศทางนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปน 

รูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน  : 

1. หลักฐานการดําเนนิงานในเร่ืองการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  

อยางนอย 5 ชองทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ  เว็บไซต การโฆษณา โลโก 

การจัดนทิรรศการ การแถลงขาว  
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2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนผานชองทาง 
ตาง ๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนยขอมลู หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับเร่ือง

รองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เวบ็ไซต เว็บบอรด 

3. หลักฐานการนําความคิดเหน็ของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  ดังนี ้

มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ได 3.1 

จากการรับฟงความคิดเหน็   

3.2 มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 

3.3 มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ 

รูปแบบอ่ืน ๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด   

แนวทางหรือแผนการบริหารงาน 

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาทีม่าจากภาคประชาชน ดังนี ้

4.1   คําส่ังแตงต้ังที่ปรึกษาภาคประชาชน   

4.2   รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที ่

  เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

         4.3  รายงานการประชุมที่แสดงถงึการมีสวนรวมของท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

                                4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน 

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

โดยมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  ดังนี ้

5.1 ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่  

      กําหนดไวอยางชัดเจน 

5.2 กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเร่ืองที่มีการตรวจสอบ  

โดยภาคประชาชน 

รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 5.3 

 
เกณฑมาตรฐาน     :    ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาท ิ 

เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด นทิรรศการ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกนั 

โดยทัว่อยางนอย 3 ชองทาง 

3. มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที ่

รับผิดชอบและมีการดําเนนิงานอยางเปนรูปธรรม 
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4. มีที่ปรึกษาทีม่าจากภาคประชาชน ทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี 

การดําเนินกิจกรรมรวมกนัอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.7 :  รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน  

                               ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันพงึสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมี

คุณภาพอยางตอเนื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ  การสงเสริมให

คณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตาง ๆ  จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานที่มคุีณภาพและเปนเกยีรติภูมิตอตนเอง สถาบัน และ

ประเทศชาติ 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :     ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 

อาจารยประจําใหนับรวมนักวิจัยและการนับผูไดรางวัลสามารถนับซ้ําไดหากไดรับหลายรางวัลและ

สามารถนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

1. เกณฑทั่วไป 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 2  

 
 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลติบัณฑิตและการวิจัย 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  และ 

 2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับ

รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานการวิจยั 

หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 

ถือวาไดคะแนน 2 
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3. เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาศลิปวฒันธรรม 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  และ 

 2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับ

รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 

ถือวาไดคะแนน 2 
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ตัวบงชี้ที่ 7.8  :  มีการนาํระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :       เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหาร

ปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่

องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจาก

การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ให

ระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายที่เกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตาม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
แนวปฏบิัติทีดี่ :       

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับสถาบัน โดยองคประกอบ 

ของคณะกรรมการ ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่  รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 

2. การระบุความเส่ียง ปจจัยเส่ียง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน 

ดานตาง ๆ ดังนี ้

1) ความเส่ียงดานงบการเงินและงบประมาณ 

2) ความเส่ียงดานกลยทุธ 
3) ความเส่ียงดานนโยบาย 

4) ความเส่ียงดานการปฏิบติังาน 

5) ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

3. การจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง ปจจัยเส่ียง สามารถพิจารณาจาก 

มิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังตํ่า เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่

สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายข้ึน 

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิม่เติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T  

เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ   Treat : ลดหรือควบคุม   Transfer : โอน หรือกระจาย  Terminate : 

หยุดหรือหลีกเล่ียง 

5. สามารถบูรณาการความเสีย่งและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชน 

ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทัง้ในแงโอกาสและผลกระทบได 
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ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน   :   
1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร 

การศึกษา และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน 

กระบวนการบริหารการศึกษา เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของ

ทีมงาน / คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของสถาบัน 

4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเส่ียงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความ 

เสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ

สูงสุดของสถาบัน  รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง  รายงานข้ันตอนหรือรายละเอียด

การดําเนินงานตามแผน  รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง และผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของสถาบัน  เอกสาร

การประเมินผลการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหาร 
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย

ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ 

ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ

ปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทาํแผนบริหารความเส่ียง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ 

แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทกุระดับในดานการบริหารความเส่ียง 

และการดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกนัความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเส่ียง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจน    มีการกาํหนด 

แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร

สูงสุดของสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.9     : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของระดับ 

                                     องคกรสูระดับบุคคล 

 

ชนิดของตัวบงชี้  :        ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบงชี้   :      ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน  โดย

จะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค  ตัวบงช้ี  ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายใน

ระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :  

1. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล 

และแผนงานการประเมินผลภายในสถาบันอุดมศึกษา 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวสัิยทัศนและประเด็นยทุธศาสตร 
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือ 

เทียบเทา 

4. หลักฐานแสดงถึงการกาํหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทาํคํารับรอง 
ระหวางผูบริหารระดับสถาบันกับผูบริหารระดับคณะ 

5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
และเปาหมาย 

6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนนิการตามระบบติดตามและประเมินผลที ่
กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ 

7. บันทกึหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกจิกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน  

และมีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 

9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธกีารจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมกีารนาํผลการ 

ประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ 
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เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการกาํหนดแนวทางการดําเนนิการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

3. มีการกาํหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน  

4. มีการจัดทาํ Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดย 

กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยทุธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค

และประเด็นยทุธศาสตรของสถาบัน 

5. มีการยนืยนัวสัิยทัศนและประเด็นยทุธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ 

หรือเทียบเทา 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
ของผูบริหารระดับตาง ๆ  

7. มีการประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนาํผลการประเมินผลการดําเนนิงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ 

สรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ  5 -  7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   104 
 



องคประกอบที่ 8   การเงนิและงบประมาณ 
 
หลักการ  

การเงินและงบประมาณเปนส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติ

แหลงเงินทุนของสถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงิน

รายไดเชน คาเลาเรียนของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ 

ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอ

จํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิต

บัณฑิตตอหัว  จําแนกตามกลุมสาขา  รายไดทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหัก

งบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ

งบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการแสดง

ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ด

เงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจาํป 
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 

      มาตรฐานการประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

5. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                

6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

7. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถานศึกษาของรัฐ) และเงนิรายได 
 
ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

8.1   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบ 

        การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

8.2   มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
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ตัวบงชี้ที่ 8.1   :   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 

การเงนิ และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :         กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ

ดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุง

การศึกษา รวมทั้งรายไดอ่ืน ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบ

ฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ

ครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ   รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน 

คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย 

คาใชจายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ  คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณใน

การพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ 

รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจาย

สุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร 
 

แนวทางปฏบิัติที่ดี   :    
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของสถาบันที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจของ                   

สถาบันในทุก  ๆ  ดาน  ทั้งการผลิตบัณฑิต  งานวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุบํา รุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน  

วิธีการที่ไดมาซ่ึงแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได 

ตลอดเวลาและสามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบัน 

สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ 

ในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภาสถาบันทราบอยางนอย 

ปละ 2 คร้ัง 
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5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถงึขอมลูทางการเงนิทุกดานที่แสดงถึง 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของสถาบัน 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใชเงินของ 

ทุกหนวยงานยอยใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑทีส่ถาบันกําหนด  ตลอดจนใหขอเสนอแนะแก

หนวยงานยอย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของสถาบัน 

7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของ 

ของหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอ่ืนๆจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 
 
ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน   :       ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงตอไปนี้ : 

  1.  แผนยุทธศาสตรสถาบันอุดมศึกษา และแผนยทุธศาสตรทางการเงินของสถาบัน 

  2.  งบประมาณประจําป ของสถาบัน 

  3.   แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ  

  4.   การจัดสรร งบประมาณ คาใชจาย ใหกับหนวยงาน 

  5.   วิธกีารใชเงิน การบนัทกึบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน 

  6.   ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของสถาบัน 

  7.   ฐานขอมลูทางการเงนิของสถาบัน 

  8.   รายงานทางการเงินของสถาบัน และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ 

ตัดสินใจ 

  9.   การคิดคาใชจายตอหวัของนักศึกษา ตนทนุผลผลิต 

           10.   รายงานฐานะทางการเงนิตอสภาสถาบัน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีแผนกลยทุธทางการเงนิทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตาม 

เปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช 

เงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  ตรวจสอบได 

3. มีการจัดทาํระบบฐานขอมูลทางการเงนิทีผู่บริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

และวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

4. มีการจัดทาํรายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
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5. มีการนาํขอมลูทางการเงนิไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง 

การเงนิและความมัน่คงขององคการอยางตอเนื่อง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให 

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงนิใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล 

จากรายงานทางการเงนิไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน  :   
 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 8.2 :        มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั  
 

ชนิดของตัวบงชี้ :    กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและ 

ภายนอกสถาบันใหเกิดประโยชนสูงสุด  แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับ 

สถานการณในโลกยุคปจจุบัน  
 

ขอมูลอางอิงสําหรบัผูประเมิน  :  
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของ 

สถาบัน พรอมเปาหมายและหลักฐานการดําเนนิงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนัของ 
สถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกีย่วของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน 

รวมกันของสถาบัน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน/ 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกนัของ

สถาบัน  ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เช่ือมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณทีเ่กดิ 

จากการใชทรัพยากรรวมกนั 
 

แนวทางปฏบิัติที่ดี  :   
1. สถาบันกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบนัรวมทัง้การใช 

ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกนั 

2. สถาบันกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกนัที่เปน 

รูปธรรม อาท ิการแตงต้ังคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน  การจัดทําแผนการใชทรัพยากร  

3. สถาบันจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเช่ือมโยงทั้งสถาบันและสามารถ 

เรียกใชไดอยางคลองตัว 

4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
 

เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 
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เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2 (พอใช) คะแนน 3 (ดี) 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
หลักการ  

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ

การพัฒนาคุณภาพของสถาบัน  โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่

เกิดข้ึน  ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  และมี

กระบวนการจัดการความรู  เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะ

ของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  3  ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการศึกษา  

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก 9.2  

นักศึกษา  

   9.3   ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 

บริหารการศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันตามที่กําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการ

ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค

และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและโดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบัน

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
แนวปฏบิัติทีดี่ : 

1. สถาบันจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปน 

สวนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2. มีการกาํหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน  

โดยตัวบงชีท้ีพ่ัฒนาข้ึนตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทัง้ปจจัยนาํเขา 

กระบวนการและผลผลิต  ตลอดจนเปนตัวบงชีท้ี่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงาน

ตาง ๆ  

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตาม  

การดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและ

ภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ระบบฐานขอมูล และมีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการ 

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและ

ผูบริหารทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพ 

ของสถาบัน  ต้ังแตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําส่ัง 

แตงต้ังหรือมอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานขอมูลที่ใช

ในการประกันคุณภาพ  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม   ขอมูลหรือ

หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน   กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของสถาบัน  
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับ 

การพัฒนาของสถาบัน 

2.   มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจาก 

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทัง้ภายใน

และภายนอกสถาบัน 

3. มีการกาํหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ   4.   

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนือ่งเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่ม ี

การติดตาม) 

  5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

6.   มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนบัสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  

และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

  7.   มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวาง 

หนวยงานทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 9.2  :      มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก 

                                    นักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :     กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :    สถาบันอุดมศึกษา มีการดําเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบให

ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ ทุกกิจกรรมหรือโครงการ   
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
   1.  มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพ

ใหกับนักศึกษา 

  2.   มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ

ของสถาบัน 

  3.   มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ 

คุณภาพ เชน 5 ส.  PDCA  ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  

  4.   การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษา และที่นักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   

1. แผนงานการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาและนําไปใชในกิจกรรมนักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 

1. มีระบบการใหความรูและทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

2. มีระบบสงเสรมิใหนกัศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกบักิจกรรม 

นักศึกษา  
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3.   มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย 

4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม 

หรือโครงการนักศึกษา  

5.   นกัศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง 

สถาบัน 

6.   มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นกัศึกษา 

ดําเนนิการ และในสวนทีน่ักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 

  7.   มีการนําผลการประเมนิไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ 

ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 4  ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอแรก   มีการดําเนนิการอยางนอย 6  ขอแรก
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :     ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :    ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ

ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดข้ึนทั้งในระดับสถาบันและ

หนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม  

หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้ : 

1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ 

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ 

สาธารณชน 

3. รายงานความเปล่ียนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน 

4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาข้ึน หรือ 

การปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ

มูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาสถาบัน 

และบุคลากร 

6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต  

คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ 

1.   มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ  และสถาบันอยางตอเนื่อง 

  2.   มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพนัธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน 
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3.   มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที ่

เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กาํหนด 

4.   มีการนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน 

อยางตอเนื่อง 

  5.   มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพฒันาข้ึน หรือมีการจัดทํา 

แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  

   
เกณฑการประเมิน  :   
 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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บทที่ 3 
การวิเคราะหตัวบงชี้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
1.  ตัวบงชี้หลักเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 มาตรา 34 กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการ

อุดมศึกษาข้ึน และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐาน

ฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน ไดแกมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการ

บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

อุดมศึกษา จึงไดกําหนดตัวบงชี้หลักภายใตมาตรฐานการอุดมศึกษายอยแตละดาน เพื่อให

สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ

สถาบันแตละแหง 
 

1.1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถใน

การเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  

มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ 

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถ

แขงขันไดในระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึด 

หลักคุณธรรมจริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพ 

ของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 

   

 
   



1.2  มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการ

อุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ 

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระ

ทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน  

สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบ

และวิธีการตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ 
อุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตาม

พันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน อยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลัง

จากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความ 

ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการ

วิจัยเปนฐาน มีการประเมิน และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการ

หลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดน 

ความรูและทรัพยสินทางปญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม

ตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและ

ประเทศชาติ 
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3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ 

สังคมตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

และความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ 

วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 
1.3  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 

  การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู

สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญา 

ทองถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู  

2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ   โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ 

หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง  

อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู   
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2.   ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

  เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาวาไดมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีหลัก  จึงไดจัด

แบงตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานซึ่งถือเปนตัวบงช้ียอยลงตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละ

หัวขอ ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี้ดาน ตัวบงชี้ดาน  

มาตรฐาน 
ปจจัย นําเขา กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิตหรือ

ผลลัพธ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต 

- - ตัวบงชี้ที่ 2.9, 2.10 

2.11 และ 2.12 

2. มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา 

 

 

    ก. มาตรฐานดาน 

ธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

 

   ข. มาตรฐานดานพันธกิจ

ของการบริหารการ 

อุดมศึกษา 

ตัวบงชีท้ี่ 7.5  

 

 

 

ตัวบงชีท้ี่ 2.4, 2.5 

2.6, 2.13, 4.3 และ 

5.2 

 

 

 

 

ตัวบงชีท้ี่ 1.1, 2.7, 7.1, 

7.2, 7.4, 7.8, 8.1, 8.2, 

9.1และ 9.2 

ตัวบงชี้ที่ 1.2,7.6, 

7.7, 7.9 และ 9.3 

 

  

ตัวบงชีท้ี่ 2.1, 2.2, 2.3, ตัวบงชี้ที่ 4.4, 4.5, 

2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 5.3, 5.4, 5.5, 6.2 

และ 6.1 และ 6.3 

3. มาตรฐานดานการสราง

และพัฒนาสังคม 

- ตัวบงชีท้ี่ 4.2 และ 7.3 - 

ฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู 
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3.  ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมองดานการบริหารจัดการ 
  เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินการดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตาง ๆ 

ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และ

ดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม ตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน จึงถูกกําหนด

ข้ึนอยางสมดุลระหวางมุมมองดานตาง ๆ ที่กลาวขางตน ดังปรากฏในตารางที่ 3.2 

 

ตารางที่ 3.2  มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองเหลานั้น 

 

ตัวบงชี้ดาน ตัวบงชี้ดาน ตัวบงชี้ดานผลผลิต  

มุมมองดานบริหารจัดการ 
ปจจัย นําเขา กระบวนการ หรือผลลัพธ 

1. ดานนกัศึกษาและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ตัวบงชีท้ี่ 2.4 และ 5.2 ตัวบงชีท้ี่ 2.2, 2.3, 3.1,  ตัวบงชีท้ี่ 2.9, 2.10, 

3.2, 5.1 และ 9.2 2.11, 2.12, 5.3, 5.4, 

5.5 และ 7.6 

2. ดานกระบวนการภายใน ตัวบงชีท้ี่ 2.13 ตัวบงชีท้ี่ 1.1, 2.1, 6.1,  

7.1, 7.2, 7.8 และ 9.1 

ตัวบงชีท้ี่ 1.2, 7.9,และ 

9.3 

3. ดานการเงนิ ตัวบงชีท้ี่ 4.3 ตัวบงชีท้ี่ 8.1 และ 8.2 - 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู

และนวัตกรรม 

ตัวบงชีท้ี่ 2.5, 2.6 และ ตัวบงชีท้ี่ 2.7, 2.8, 4.1, ตัวบงชีท้ี่ 4.4, 4.5, 6.2, 

7.5 4.2, 7.3 และ 7.4 6.3 และ 7.7 

 

 

            -------------------------------------------- 
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บทที่ 4 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสาํหรับตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการ 
  

ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนนี้ มีความครอบคลุมทุกมิติของการประเมินคุณภาพ

ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ และเปนตัวบงช้ีที่ครอบคลุมทุกองคประกอบ

คุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546  นอกจากนั้นยังตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัว

บงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) หรือเรียกโดยยอวา    “สมศ.”  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)    

อยางไรก็ตาม เพื่อชวยใหสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนยิง่ข้ึน ใน 

การพัฒนาคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดนําเสนอตัวอยางแนวทางการพัฒนา

คุณภาพตามตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการข้ึน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดเลือกใชตามความ

เหมาะสม  โดยมุงหวังใหการพัฒนาคุณภาพที่เปนรูปธรรมและสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  แนวทางการพัฒนาดังกลาวประกอบดวยสาระสําคัญ 2 ประการ คือ เร่ืองที่ควร

พิจารณาในการพัฒนาคุณภาพในแตละตัวบงช้ี  และตัวอยางแนวทางการพัฒนาสําหรับตัวบงช้ีนั้น ๆ  

โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนนิงานและมีการกาํหนดตัวบงชี้หลักเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  1.1 หากสถาบันมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยูแลว

ต้ังแตเร่ิมตน  สถาบันควรทบทวนวา ปรัชญาหรือปณิธาน

ยังเหมาะสมกบัสภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม 

หากยังเหมาะสมอยู  ตองดําเนนิการใหแนใจวาสมาชกิใน

องคการและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบทัว่กัน 

1.2  หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน

ตามสภาพการณที่เปล่ียนไป  ควรเปนการกําหนดรวมกนั

ทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่  เพื่อเปนทีย่อมรับของ

ทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกนัปฏิบัติงาน

เพื่อใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธาน ที่ไดรวมกนั

กําหนด 

2.ความสอดคลองของปรัชญาหรือ 

ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลัก

ของสถาบัน หลักการอุดมศึกษาและ

มาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ศึกษาภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา หลักการ

อุดมศึกษา ซึ่งไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (academic 

excellence) เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) 

และความเปนอิสระในการบริหารจัดการ (autonomous)  

วิเคราะหมาตรฐานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ ซึง่อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ไดแก มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานวชิาชีพที่เกีย่วของกับสาขาวิชาที่

เปดสอน รวมทั้งวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และแผนชาติอ่ืน ๆ ในสวนที่เกีย่วของกับ

การศึกษาและจุดเนนในการพัฒนาในชวงเวลานั้น ๆ  

ตลอดจนยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 

 2.2  ในการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการ

พัฒนากลยุทธตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐาน

ตาง ๆ ที่ศึกษาและวิเคราะหในขอ 2.1  โดยทําตาราง

วิเคราะหใหชดัเจนวาปรัชญาหรือปณิธาน และกลยทุธ

สอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ในประเด็นใด 

อยางไร หากมปีระเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก

ใหสอดคลอง 

3. การพัฒนากลยุทธ   3.1  มกีารจัดต้ังคณะกรรมการจัดทาํกลยทุธ (strategy) 

เพื่อนาํสถาบันไปสูความสําเร็จที่พงึประสงค ประกอบดวย 

วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) 

และวัตถุประสงค (objective)  คณะกรรมการไดวิเคราะห

จุดแข็ง (strength)  จุดออน (weakness) โอกาส 

(opportunity)   และภัยคุกคาม (threats)  เพื่อนาํมาสูการ

กําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ

สถาบัน  อันไดแก  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ

ทางวิชาการแกสังคม  และการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

3.2  เมื่อไดกลยุทธแลว  คณะกรรมการนํากลยุทธมาจัดทํา

เปนแผนดําเนนิการในทกุระดับ  โดยความรวมมือและ

เขาใจรวมกนัของบุคลากรทกุกลุมทั้งผูบริหาร คณาจารย 

และเจาหนาที ่เพื่อใหมีแนวทางชัดเจนวาสถาบันจะพฒันา

ไปอยางไรตามชวงเวลาตางๆ   คณะวิชาและหนวยงาน

ตางๆ ของสถาบันจะรวมกนัรับผิดชอบอยางไร    

4.  การจัดทาํแผนดําเนนิงาน    4.1  คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ของสถาบันจัดทําแผน

ดําเนนิงานตองมีความชัดเจนวาจะทําอะไร เมื่อใด โดยใคร 

ใชงบประมาณเทาใด  และกําหนดตัวบงชี้หลัก (KPI) พรอม

ทั้งเปาหมาย (target) ทีจ่ะใชวัดความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานในแตระยะเวลา 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

4.2  คณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ดําเนินงานตามแผน

โดยมีระบบการติดตามการดําเนนิงานวาเปนไปตามแผน

หรือไม  หากไมเปนไปตามแผนจะดําเนนิการแกไขปรับปรุง

การดําเนินงานอยางไร 

4.3  เมื่อครบรอบปใหมีการประเมินผลการดําเนินงานวาได

ดําเนนิงานครบถวนตามแผนหรือไม  โดยใหพิจารณาผล

การดําเนินงานยอนหลังอยางนอย 3 ป วาการดําเนนิงานที่

ผานมาสอดคลองกับกลยุทธ  รวมทัง้ทบทวนวากลยทุธยัง

เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนัหรือไม หากไม

เหมาะสมก็ตองพิจารณาปรบัเปล่ียนกลยทุธตอไป 

4.4 ใหมกีารพจิารณาทบทวนและหากจําเปนก็ปรับปรุง 

ตัวบงชีห้ลัก รวมทัง้เปาหมายของแตละตัวบงชี้ใหเหมาะสม

ยิ่งข้ึนในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน 

4.5 ใหมกีารรายงานผลการดําเนนิงานในแตละตัวบงชี้  

โดยเปรียบเทยีบกับเปาหมายอยางนอยปละ 2 คร้ัง ตอที่

ประชุมของผูบริหารระดับสถาบันและตอที่ประชุมสภา

สถาบัน 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 :  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. การกําหนดหลักสูตรที่จะเปดและ

ปดสอน 

1.1 มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตใน

หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ และวิเคราะหความพรอมในการเปด

หลักสูตรของสถาบันกอนนําไปกําหนดเปนเปาหมายใน

แผนการผลิตบัณฑิต 

1.2 มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด ระบบสารสนเทศ ศูนย

การเรียนรู หรือวัสดุอุปกรณการศึกษาอ่ืน ๆ กอนการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรที่เปดใหมใหอยางนอยเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. การกําหนดทิศทางและวตัถุ 

ประสงคของหลักสูตร 

2.1 มีปรัชญาหรือวัตถุประสงค  ตลอดจนทักษะและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับ

วิ สัยทัศนและพันธกิจของคณะหรือสถาบันตลอดจน

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของ

สังคมสวนรวม 

2.2  ปรัชญา วัตถุประสงค ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะ

บัณฑิตในขอ 2.1 ไดถูกนําไปสะทอนในรายวิชาตาง ๆ ของ

หลักสูตรอยางครบถวน 

2.3 จัดทําแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย

ของนักศึกษาที่สอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร  

3. การบริหารกิจการของหลักสูตร 

 

3.1 บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ในแตละระดับการศึกษา       

3.2  มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 

โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในกลุมเส่ียงซ่ึงมีแนวโนมอาจไม

สําเร็จตามหลักสูตร และจําเปนตองไดรับดูแลเปนพิเศษ 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  
 3.3  มกีารวางระบบการประสานความรวมมือระหวาง   

ครอบครัวกับสถาบัน (โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี) เพื่อ 

แกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนกับนักศึกษาไดทนัทวงท ี

3.4  มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแก 

นักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนเปนรายบุคคล 

 3.5 จัดทาํรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการผลิต

บัณฑิตเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ หรือ

คณะกรรมการที่เกี่ยวของทกุปการศึกษา 

วเิคราะหผลการดําเนินงานแตละป และนาํมา 3.6  

ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรกอนรับนกัศึกษารุนใหม 

4. การประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

 

4.1 มีการกําหนดระบบติดตามและประเมนิผลการ

ดําเนนิงานของหลกัสูตรอยางสม่ําเสมอ ดังนี ้

    1)  มกีารติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานของ

หลักสูตรโดยใชตัวบงชีท้ี่เหมาะสม เชน อัตราการไดงานของ

บัณฑิต รอยละของบัณฑิตที่ทาํงานตรงสาขา ความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑติ อัตราเงนิเดือนเร่ิมตน 

 2)  มีการวิเคราะหจุดออนทีค่วรตองปรับปรุงหรือแกไข 

ของหลักสูตร 

    3) มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลา

ของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน 

5. การบริหารทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน 

 

5.1 สํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน

หลักสูตรและจัดเก็บขอมูลที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ  

5.2  กํากับและตรวจสอบใหมีการใชประโยชนสูงสุดจาก 

ทรัพยากรที่ไดรับ 

6.1 6. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนการดําเนินงานของหลักสูตร   
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

  6.2 จัดกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 

   6.2.1   กาํหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของ 

                1) อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร  

                    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่   

ปรึกษาวทิยานิพนธ อาจารยผูสอบ                                     

                    วิทยานิพนธใหสอดคลองกบัระเบียบที ่ 

                    มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

                2) บุคลากรสายสนับสนนุใหเหมาะสมกับงาน 

                    ของหลักสูตร 

6.2.2   ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลัง 

                เมือ่เปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสม่าํเสมอ 

6.3  เสนอแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถ    

ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ  

       6.3.1  จดัทํากลยุทธในการพัฒนาคณาจารยและ  

บุคลากรสายสนบัสนุน  ที่สอดคลองกบัการ                 

                ดําเนินงานของหลักสูตร 

    6.3.2  กาํหนดแผนและกระบวนการพฒันาอาจารยใน 

                ดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

      6.3.3  มีกจิกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนได 

                เพิม่พูนความรูและทักษะการปฏิบัติหนาที่ตาม 

                ความรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ 

6.4 มีการประเมินทรัพยากรบุคคล  และนาํผลการประเมิน

มาปรับปรุงหรือพัฒนา 

7.  การใชระบบสารสนเทศในการ

บริหารหลักสูตร 

7.1   มีการบริหารหลักสูตรโดยใชระบบสารสนเทศที่มีการ

เก็บรวบรวมขอมูลครบทุกดาน ต้ังแต โครงสรางหลักสูตร 

รายละเอียดกระบวนวิชาทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที ่

คณาจารย บคุลากร นกัศึกษา บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจยั 

และวิทยานิพนธ ในกรณีบณัฑิตศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 :    มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 1.1 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและหลากหลาย

ที่จะตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 

1.2 การออกแบบการเรียนการสอนยึดหลัก 7 ประการไดแก 

      1.2.1 สรางกลไกใหมีปฏิสัมพันธทางวชิาการระหวาง

อาจารยและนกัศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 

      1.2.2 สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานทางวชิาการรวมกนั

ระหวางนักศึกษากับนักศึกษา 

      1.2.3 สงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน 

      1.2.4 ใหขอมูลปอนกลับตอการปฏิบัติงานทางวิชาการ

ของนักศึกษาโดยรวดเร็ว 

      1.2.5 สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูทีท่ําให

นักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา 

      1.2.6 ส่ือสารความคาดหวงัระดับสูงไปยังนักศึกษา 

      1.2.7 ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรู

ที่หลากหลายของนักศึกษา 

2. การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 2.1 ผูสอนมีความรูและเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษา

และหลักสูตรอยางชัดเจน 

2.2 มีการจัดทาํแฟมประวัติ (portfolio) ผูเรียนเปนราย 

บุคคล เพื่อชวยใหคณาจารยสามารถวิเคราะหศักยภาพของ

ผูเรียนแตละรายทีจ่ะทําใหการจัดการเรียนการสอนหรือให

คําแนะนําตอบสนองศักยภาพและความสามารถของผูเรียน

เฉพาะราย 

2.3 มีการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ 

การจัดใหมีชัว่โมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุมยอย การ

สัมมนา การทาํกรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรู

นอกสถานที่ ตลอดจนการฝกงานและฝกประสบการณ เปนตน 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

 2.4 มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรู 

3. การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน 3.1 มีการกําหนดวิธกีารประเมินผลผูเรียนที่สอดคลองกบั

สภาพการเรียนรูที่จัดใหและอิงพัฒนาการของผูเรียน 

3.2 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ือง

คุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู เพื่อนาํผลที่

ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.3 มีระบบการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

       3.3.1 มีการติดตามผลการประเมินของผูเรียน 

        3.3.2 มกีารวิเคราะหจดุออนที่ควรปรับปรุงหรือแกไข

ในวิธกีารสอน 

       3.3.3 มีการปรับปรุงวิธกีารเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

                              ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1. การแสวงหาบุคคลองคกรและ

ชุมชนภายนอกมาสนับสนนุการ

พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

  

1.1 ใชสายปานของผูบริหาร คณาจารย ผูปกครอง  
ศิษยเกาในการหาผูทรงคุณวุฒิ ผูมีภูมิปญญาทองถิ่น   

องคกรและชุมชนทีเ่กี่ยวของกับสาขาวิชาทีส่ถาบันเปดสอน 

1.2 การสรางความสัมพนัธที่ดีกบัองคกร และชุมชนรอบ 

สถาบัน  มีระบบฐานขอมูลของบุคคล องคกร และชุมชน       

และจํานวนในฐานขอมูลมเีพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

2.  การจัดหลักสูตรที่ทนัสมยั  

มีโครงสรางหลักสูตรที่ทาํใหผูเรียนมี

ความรูและทกัษะทีน่ําไปใชในการ

ปฏิบัติไดจริง โดยรวมมือกับบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอก 

 

2.1 ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมีการเชิญ 

ผูทรงคุณวุฒ ิสมาชิกองคกรวิชาชพี  ผูบริหารสถาน 

ประกอบการมารวมเปนกรรมการ 

2.2 ในการสอนรายวิชา จัดใหมกีารเรียนรูจากบุคคล  

องคกร และชุมชนภายนอก เชน การบรรยายพเิศษ

การศึกษานอกสถานที ่ การสัมภาษณ เปนตน  โดยม ี

การกําหนดสัดสวนของเนื้อหาหรือเวลาอยางชัดเจน 

2.3 ในหลักสูตรมกีารกําหนดใหมีการฝกงาน หรือปฏิบัติ 

งานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือศึกษา 

และแกปญหาใหชุมชน 

3.การติดตามตรวจสอบกิจกรรม 3.1 พิจารณาหลักสูตร ประมวลการสอนและแผนการสอน 

การเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนนุ

จากภายนอกสถาบัน 

รายวิชา 

3.2 สัมภาษณนิสิต นักศึกษาเกีย่วกับกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่ไดรับการสนับสนนุจากบุคคล องคกรและชุมชน 

ภายนอก และประโยชนทีน่ักศึกษาไดรับและนํามา

พิจารณาปรับปรุงใหดีข้ึน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 :   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ 

    ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 มีคณะกรรมการรับผิดชอบดานการจดัทําจรรยาบรรณ

วิชาชพีที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการจากสถาบัน 

1.2 มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนลายลักษณ

อักษร และไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการนําจรรยาบรรณวิชาชีพมาจัดทาํเปนเอกสาร คูมือ 

และเผยแพรใหกับผูที่เกีย่วของทราบโดยทัว่กัน 

1.4 มีการเผยแพรจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีคูมือการ

ปฏิบัติแจงใหคณาจารยทราบโดยทั่วกนั 

2. มีการติดตามผลความสําเร็จของ 2.1 มีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มีมาตรการการลงโทษผูไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 มีการสงเสริม สนับสนนุ ใหคณาจารยปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

2.3 มีการวิเคราะหความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการ

กับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

2.4 มีการสรุปผล การนําผลการกํากับ ติดตามประเมนิผล

ไปใชในการสงเสริม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย 

2.5 มีการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสม และ

ทันสมยัยิง่ข้ึน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 :   มีระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. การพัฒนาอาจารย 1.1  มีการฝกอบรมพัฒนาอาจารยโดยเนนเนื้อหาเกี่ยวกับ

การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของอาจารย 

1.2 มีการจัดหา/จัดทําเอกสารทีใ่หความรูและตัวอยาง 

เกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนาการเรียนการสอนให อาจารย

สามารถศึกษาดวยตนเองได 

2. กลไกการบริหารวิชาการ 2.1  คณะ/สถาบัน กําหนดนโยบายใหอาจารยมีการคิดคน 

พัฒนาวธิีการสอนใหม ๆ 

2.2  กาํหนดหนวยงานวิชาการระดับคณะใหมีบุคลากร  

 สนับสนุนการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย 

2.3  มกีารจัดสรรทุนวิจยัเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนใน  

แตละภาคเรียน 

2.4 กําหนดใหอาจารยจัดทาํใบประมวลรายวชิา (course 

syllabus) ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการจดัการเรียนการสอนทีใ่ช

ในแตละภาคเรียน และช้ีใหเห็นถึงการสอนที่เปล่ียนแปลง

หรือแตกตางไปจากเดิม 

2.5 กําหนดใหอาจารยระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที ่
อาจารยไดพฒันาข้ึนในแบบฟอรมการรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานในแตละป 

2.6 เผยแพรผลงานวิจยัของอาจารยที่เกี่ยวกับนวัตกรรม 

การเรียนการสอนในเอกสารขาวสารการวจิัยของคณะหรือ

สถาบัน 

3. การสรางเครือขาย 3.1  จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการพฒันานวัตกรรมการ

สอนใหม ในกลุมอาจารยภายในคณะหรือสถาบันทกุป  

3.2 มีการสรางเครือขายวิจยัและพฒันานวัตกรรมการเรียน 

การสอนในสาขาตาง ๆ   ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน 

3.3 ยกยองเชิดชูเกยีรติอาจารยที่มผีลงานวิจยัดานการ 
 จัดการเรียนการสอนโดดเดน 

 135



องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1  :   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1. การสํารวจความตองการจําเปน

ของนักศึกษา 

1.1 ฝายกิจการนักศึกษามีการสํารวจความตองการ

จําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาป 1 ต้ังแต

ชวงที่มีการปฐมนิเทศนักศึกษา และนําเสนอผลการ

สํารวจตอหนวยงานที่ใหบริการ 

2.การจัดบริการแกนักศึกษา มีการจัดหนวยบริการแกนกัศึกษาใหครอบคลุมความ

ตองการจําเปน  โดยอยางนอยมีบริการตอไปนี้ 

2.1 การบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรู 

2.2 การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 การบริการดานการใหคําปรึกษา  

2.4 การบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ  2.5 

      แกนักศึกษาและศิษยเกา 

2.1 การบริการดานส่ิงอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

 

 

2.1.1 •ส่ือการเรียนการสอน มีการจดัสรรทรัพยากร พัฒนาการเรียนรูที่

หลากหลายและเขาถงึบริการไดงาย เชน ส่ือเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาที่ทนัสมัย  ศูนยการเรียนรู หองสมุด  

 

 

 

•

เปนตน 

งานทะเบียน 2.1.2 มีการจดัระบบงานทะเบียนที่สามารถใหบริการได

รวดเร็ว คลองตัว 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

2.2 การบริการดานกายภาพเพื่อ

สงเสริมคุณภาพชวีิต 

 

 

2.2.1 •หอพกั มีหนวยงานดูแลคุณภาพของหอพกัในสถาบันหรือ

นอกสถาบัน และใหขอมูลเกีย่วกับหอพกัทีม่ีคุณภาพ 

ปลอดภัยแกนกัศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาเขาใหม 

 

 

•สภาพแวดลอมในสถาบนั 2.2.2 มีการบาํรุงดูแลรักษาสภาพแวดลอมตลอดเวลา 

2.2.3 มีระบบการดูแลสภาพหองเรียนที่เหมาะสม  •สภาพหองเรียน 

(แสงสวาง ส่ืออุปกรณในหองเรียน สภาพโตะเกาอ้ี)  

• 2.2.4 มีการจดัสถานที่ออกกําลังกายและเปดใหใช

บริการอยางเต็มที่ มีระบบดูแลสุขภาพและการใหบริการ

อนามยัที่สะดวก 

สถานที่ออกกําลังกาย การบริการ

อนามัย 

 

• 2.2.5 มีระบบดูแลการจัดจําหนายอาหารที่มีคุณภาพใน การจัดจําหนายอาหาร 

ราคาที่เหมาะสม 

2.3 การบริการดานการใหคําปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 อาจารยทุกคนจัดทําและติดประกาศตารางเวลา

การใหนักศึกษาเขาพบหนาหองเพื่อใหคําปรึกษาดาน

วิชาการ 

2.3.2 มีหนวยบริการระดับคณะ/สาขาใหคําปรึกษาทัง้ที่

เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับวิชาการ โดยผูใหคําปรึกษา

เปนผูมีความรูและประสบการณในการใหคําปรึกษา 

2.3.3 อาจารยที่ปรึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหความ

ชวยเหลือแกนกัศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือปญหา

สวนตัว        

2.4 การบริการดานขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษย

เกา 

สถาบันมีการจัดหนวยบริการขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนแกนกัศึกษา/ศิษยเกา และมีระบบการเผยแพร

ประชาสัมพันธทีท่ําใหเขาถงึขอมูลขาวสารไดเร็ว 

ทันสมยั และเขาถึงไดงาย 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

 •ทนุกูยืมการศึกษา 

•แหลงทุนการศึกษาตอ 

•การบริการจัดหางาน 

•แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

•ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบัน 

2.5 การจัดโครงการเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา

และศิษยเกา 

 

 

 

2.5.1 สถาบันมีหนวยงาน (อาจารย) ทีท่ําหนาที่ติดตอ

ประสานงาน จัดหาแหลงฝกประสบการณวิชาชพีแก

นักศึกษา และการพัฒนาศิษยเกาดานวิชาการและ

วิชาชพี 

2.5.2 มีการประเมินคุณภาพของการดําเนินโครงการทกุ

คร้ัง 

3. การประเมินคุณภาพของการให 

บริการ 

3.1 สถาบันจดัใหมีกรรมการตรวจสอบติดตามการจัด

ใหบริการของหนวยงานที่ใหบริการทุกป 

3.2 ใหหนวยบริการทําการสํารวจความพงึพอใจของ

นักศึกษาตอบริการที่ไดจากสถาบนัทกุดานอยางนอย

ภาคเรียนละคร้ัง 

3.3 ใหหนวยบริการทําการประเมินคุณภาพชวีิตของ

นักศึกษา 

3.4 ใหหนวยบริการทุกหนวยจัดทําขอมูลสถิติผลการ

ปฏิบัติงานทั้งปริมาณและคุณภาพของการใหบริการทกุ

ภาคเรียน 

3.5 ใหหนวยบริการทุกหนวยเสนอรายงานผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการที่ไดรับผลการ

ประเมินคุณภาพชวีิตนักศึกษา และขอมูลสถิติผลการ

ปฏิบัติงานแกคณะกรรมการตรวจสอบติดตามทกุภาค

เรียน 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

 3.6 ใหหนวยบริการทุกหนวยเสนอแผนการปรับปรุงการ

ใหบริการและผลที่ไดรับแกคณะกรรมการตรวจสอบ

ติดตามทุกภาคเรียนเพื่อพิจารณาใหความเหน็กอนนาํไป

ปฏิบัติ 

3.7 ใหอาจารยทุกคนรายงานผลการปฏิบติังานของ

ตนเองดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในรายงานผล

การปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 :      มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ 

  บัณฑิตที่พึงประสงค 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1. กรอบแนวทางการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษาของสถาบัน 

1.1 มีการกําหนดแนวทางทีช่ัดเจนในการสงเสริมการจัด

กิจกรรมทัง้โดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษาที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (NQF) ใน     

แตละระดับการศึกษา 

1.2 มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมโดยองคการนกัศึกษา

ครบถวนอยางนอยในกิจกรรมตอไปนี้ 

กิจกรรมวิชาการ • 

•  กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมคุณภาพ 

•  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

•  กิจกรรมนันทนาการ 

•  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1.3 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการจัดกจิกรรม

นักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทอยางเหมาะสม  

โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการหรือแผนงานการจัด

กิจกรรม ที่อาศัยหลักการมสีวนรวมของผูเกี่ยวของทกุฝาย 

เชน สภานักศึกษา คณะกรรมการนกัศึกษา อาจารยที่ปรึกษา

ของกิจกรรม   

2. การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 2.1 สนับสนุนใหองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมใหครบทุก

ประเภทในแตละปการศึกษา 

2.2 การจัดทําขอเสนอโครงการโดยองคการนักศึกษาควรมี

การระบุคุณลักษณะของผูเขารวมกิจกรรม เปาหมายของ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรม 

วิธีการดําเนนิการ และการประเมินผล 

2.3 มีการกําหนดนโยบายและดําเนนิการใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมที่เปนการสงเสริมคุณลักษณะทีพ่งึประสงค ตลอดจน

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 140



 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

3. การติดตามประเมินผล 3.1 ควรกําหนดใหนักศึกษาทุกคนแสดงหลักฐานการเขารวม

กิจกรรมเพื่อบรรจุในแฟมผลงาน 

3.2 ฝายกิจการนักศึกษามีการจัดทํารายงานผลการจัด

กิจกรรมทกุกิจกรรม ทัง้ที่ดําเนินการโดยสถาบันและโดย

องคการนกัศึกษาประกอบดวยวัตถุประสงค รูปแบบกิจกรรม 

จํานวนผูเขารวม ผลการดําเนินงาน คุณลักษณะของ

ผูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

คาใชจายจริงในการดําเนนิงาน 

3.3 ฝายกิจการนักศึกษาเสนอรายงานสรุปผลการจัด

กิจกรรมตอคณะกรรมการที่เกีย่วของทุกส้ินปการศึกษา 

3.4 ฝายกิจการนักศึกษานาํเสนอแนวทางการพัฒนาการจัด

กิจกรรมนกัศึกษาในปตอไป 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. ระบบบริหารงานวิจัย  และการ 1.1 จัดระบบบริหารงานวิจัยซ่ึงสามารถเช่ือมโยงภารกิจ

ดานการวิจัยกับภารกิจดานการผลิตบัณฑิต การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สงผลใหการ

ปฏิบัติงานมีลักษณะบูรณาการ สอดคลองไปในทาง

เดียวกัน และบรรลุเปาหมายโดยรวมของสถาบัน 

จัดหาส่ิงสนับสนุน 

        ขณะเดียวกันก็ เปนระบบงานที่ปราศจากความ

ซ้ําซอนและมีข้ันตอนที่เหมาะสมกับระดับการตัดสินใจ 

1.2 จัดหาทรัพยากรและ /หรือจัดหาแหลงสนับสนุน

ทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้งทรัพยากรการเงิน แหลงคนควา

หองปฏิบัติการ และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

        ทรัพยากรการเงิน หมายถึง ทุนสนับสนุนการวิจัย

โดยเฉพาะสําหรับนักวิจัยรุนใหม งบประมาณสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของหนวยหรือหองปฏิบัติการวิจัย  เพื่อให

สามารถทํางานวิจัยที่ลุมลึกและผลิตผลงานระดับสากล

อย างต อ เนื่ อ ง  งบประมาณสนับสนุนการ เผยแพร

ผลงานวิจัยใน รูปแบบตางๆ  งบประมาณสนับสนุน

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เปนตน 

        ในดานแหลงคนควาทางวิชาการ นอกจากหนังสือ

วารสารทั้ง hard-copy และ on-line แลว ยังหมายรวมถึง

การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนนุ visiting  

professor การสนับสนนุการไปรวมทํางานวิจยันอกสถาบัน 

ทั้งในและตางประเทศเปนตน 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

        สําหรับความหมายของหองปฏิบัติการจะหมายรวมถึง

ศูนยเคร่ืองมือระดับสูงที่จาํเปนทีห่ลายหนวยงานสามารถ

ใชรวมกันได 

1.3 จัดระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูล

ขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้ ขอมูลดานแหลงทุนทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน ขอมูลดานงานวิจัยของ

สถาบัน ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและการ

สนับสนุนของสถาบัน ขอมูลดานการสงเสริมของสถาบันใน

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนรวมถึงการจดสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร การซ้ือขายทรัพยสินทางปญญาและขอมูล

เกี่ยวกับหลักเกณฑแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบันเกี่ยวกับ

การวิจัย 

        

2. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อการวิจัย 

2.1 จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย เร่ิมจาก

วิเคราะหกําลังคน วางแผนกําลังคน กําหนดกฎเกณฑ/

แนวทางสงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยและการรับเขาบุคคล 

(ทั้งคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยของสถาบัน 

2.2 พัฒนาสมรรถนะนกัวิจยัผานกระบวนการที่เหมาะสม

กับประสบการณของแตละกลุมบุคคล กรณีนักวิจยัรุนใหม 

อาจเร่ิมจากการฝกอบรม การทํางานวจิัยภายใตการ

แนะนาํหรือการรวมทีมวิจัยกบันักวิจัยอาวุโส การเขารวม 

ประชุมวิชาการ การชวยคุมวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีนกัวจิัยทัว่ไป การมีโอกาสทาํงานวิจยัในหองปฏิบัติการ

วิจัย หรือรวมทีมวิจยัชัน้นาํนอกสถาบันทัง้ในและ

ตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ทาํใหไดรับความรูและ

ประสบการณเพิ่มมากข้ึน 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

        อยางไรก็ตาม  การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพที่สุดคือ การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่

ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือ

นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/

ผูชวยวิจัย เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ

ตอเนื่อง 

       นอกจากการสงเสริมความรูและประสบการณดานการ

วิจัยแลว ควรจัดระบบควบคุมใหนกัวิจัยปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของนักวิจัยโดยเครงครัด 

2.3 สรางแรงจงูใจใหนักวจิัย อาทิ การยกยอง การให

ผลตอบแทน และหรือรางวลัแกนักวิจัยทีม่ีผลงานดีเดน 

การจัดบรรยากาศในสถาบันใหเหมาะสมกับการ

คนควาวิจัย การสรางบรรยากาศของการแขงขันเพื่อสราง

ผลงานวิจยั 

3 .  กลไกส ง เส ริมความรวมมือกับ

องคกรภายนอกในการวิจัย 

 

3.1 วางแนวทางสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกโดย

วิธีการตางๆ ประกอบดวย การจัดหาขอมูลสารสนเทศของ

กลุมเปาหมาย การประชุมกลุมตัวอยาง  (focus group)  

กับกลุมเปาหมายที่สําคัญ การติดตอสรางสัมพนัธกับ

องคกรภายนอก  การใชขอมลูปอนกลับ (feed back) จาก 

ความรวมมือที่มีอยูเดิม 

       วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทัง้การ

รวมทาํงานวิจยัและงานสรางสรรค ตลอดจนการรวมใช

ทรัพยากร โดยเฉพาะอุปกรณ เคร่ืองมือทีม่ีราคาสูงหรือ

อุปกรณเฉพาะดาน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1 .  กล ไ กสนั บ สนุ น ก า ร เ ผ ย แพ ร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการ

นําไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จัดระบบสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคทั้งการนําเสนอในการประชุมวิชาการและการ

ตีพิมพเผยแพรในวารสาร เชน การจัดระบบพี่เ ล้ียงแก

นักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ

นําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร การ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงาน การ

จายคาตอบแทนสําหรับผลงานที่ไดรับการตีพิมพ การจาย

คาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การ

สนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพของแต

ละสถาบัน 
 

1.2 จัดระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห

ความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลเปาหมายโดยยังคงความเช่ือถือไดในเชิง

วิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
 

1 .3  จัดระบบสนับสนุนการนําผลการวิจัยและงาน

สรางสรรคไปใชประโยชนตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

นักวิจัยไดแก  

     การเปนส่ือกลางสานสัมพันธเพื่อสรางความรวมมือเชิง

วิชาการระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพใน

การนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

     การสนับสนุนการเจรจาเชิงธุรกิจในการซื้อขายทรัพยสิน

ทางความรูกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก ทั้งนี้โดย

รักษาสิทธิของนักวิจัย 

     การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกนักวิจัย 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

2. กลไกสนับสนุนการสรางเครือขาย

เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2.1 สนับสนุนการสรางเครือขาย เผยแพรผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคโดยเปนเครือขายที่เช่ือมโยงกับนักวิชาการ 

นักศึกษา ชุมชนและองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ผานทางระบบ Intranet และ Internet โดยเปนระบบที่

เหมาะสมทั้งดานความเร็วของระบบเชื่อมโยงและจํานวน

การเช่ือมโยงกับเครือขายอ่ืน 
 

2.2 จัดระบบประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคเชิงรุก โดยเร่ิมต้ังแตการวางแผนดานการ

ประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตลอดจนถึง

การติดตามขอมูลปอนกลับ 
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องคประกอบที่ 5    การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 :    มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย 

   ของสถาบัน   
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1.  นโยบาย แผนดําเนินงานและการ  

     ปฏิบัติตามแผน 

 

1.1  สถาบันจดัทํานโยบาย แผนกลยทุธและแผน

ดําเนนิงานของการบริการวชิาการแกสังคม 

1.2  คณะกรรมการและ/หรือหนวยงานเพือ่บริการ

วิชาการ คณะวิชาและหนวยงานสนับสนนุอ่ืนๆ 

ของสถาบันดําเนนิการใหบริการวิชาการตามแผน

ดําเนนิงานที่กาํหนด 

2.  ระบบและกลไกในการบริการวิชาการ 2.1  มกีารกาํหนดภาระงานของบุคลากรใหชัดเจน  

โดยเฉพาะคณาจารย ทัง้ภาระงานดานการสอน 

การวิจยั และการใหบริการวิชาการ  โดยมีระบบ

การเทยีบเคียงทดแทนระหวางงานดานตาง ๆ 

2.2  มหีลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการ

วิชาการ 

2.3  สรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการ

วิชาการตามความถนัด 

2.4 จัดอบรมใหความรูแกอาจารยเพื่อสามารถ

ใหบริการทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5  สงเสริมสนับสนนุใหอาจารยใหบริการทาง

วิชาการ โดยสถาบนัจัดหาโครงการบริการทาง

วิชาการให    

2.6  จัดระบบใหอาจารยที่มคีวามรูและ

ประสบการณในการใหบริการวิชาการเปนพี่เล้ียง

ถายทอดและชักจูงอาจารยที่ไมมีประสบการณ

เขารวมงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรู 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

3.  การประเมินผลการดําเนนิงานในการบริการ

ทางวิชาการ 

 

3.1 มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในการบริการทางวชิาการ  เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ

และทักษะที่สูงข้ึนในการบริการทางวิชาการ 

3.2 มีการประเมนิผลดําเนนิงานในการบริการ 
ทางวิชาการเปรียบเทียบกบัแผนการดําเนินงาน

และเปาหมายของสถาบัน 

3.3  นําผลการประเมินไปพจิารณาปรับปรุงการ

บริการวิชาการ 

4. บูรณการระหวางการบริการทางวิชาการกับ

การเรียนการสอน  การวิจัย  และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

4.1  มีหนวยงานหรือคณะกรรมการทีท่ําหนาที่

วิเคราะหโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการวา

สัมพันธกับการเรียนการสอน การวิจยั และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางไร  และจัดทํา

แผนการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับ  

การเรียนการสอน  การวจิัย  และการทาํนบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

4.2  ประเมินสัมฤทธิผลของการบริการทาง

วิชาการที่มีตอการเรียนการสอน  การวิจัย  และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.3  นําผลการประเมินไปพจิารณาปรับปรุงความ

เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวชิาการ

กับภารกิจดานอ่ืน ๆ ของสถาบัน 
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องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 :  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

 1.  การพัฒนาดานนโยบายและการ

ดําเนนิงาน 
 

1.1 สถาบันมีการกําหนดนโยบายทีช่ัดเจนและสามารถ 

ปฏิบัติได   

1.2 สถาบันมีแผนงานรองรับนโยบายที่มีเปาหมายชัดเจน   

มีแผน/ข้ันตอนการดําเนนิงาน   มีความสอดคลองกับนโยบาย

และปฏิบัติได  

1.3 สถาบันมกีารกําหนดกจิกรรม/โครงการที่เปนประโยชน 

สอดคลองตามแผนงาน  เปนกิจกรรมที่มผีลกระทบตอสังคม

และมีความหลากหลาย มีการดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

เปนประจาํทกุป  

2. การพัฒนาดานการสงเสริม 

 

2.1 สถาบันมกีารสรางสรรคบรรยากาศ เชน มกีารประดับ 

อาคารดวยผลงานศิลปะ  มกีารแตงสภาพแวดลอมดวยงาน

ศิลปะ มีกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมอยางตอเนื่อง และ 

มีการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศอยางสมํ่าเสมอ 

2.2 สถาบันมีการสงเสริมงานวจิัยหรืองานสรางสรรคดาน 

ศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพรระดับองคกรหรือชุมชน  

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

2.1 สถาบันมีการจัดอบรม ประชุม เสวนาทางวิชาการใน 

ระดับองคกร ระดับชาติ  ระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ และ 

มีการดําเนนิการอยางตอเนือ่ง 

3.  การพฒันาดานการสนับสนุน 

 

3.1 สถาบันมกีารกําหนดงบประมาณดําเนินการดาน

ศิลปวัฒนธรรม  มกีารใชงบประมาณตามที่ต้ังไว มีการ

ดําเนนิการเพือ่จัดหางบประมาณจากแหลงทนุภายนอก  

และมีความตอเนื่องในการไดรับการสนับสนุนจากแหลงทนุ

ภายในหรือภายนอก 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

 

3.2 สถาบันมฐีานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร

ขอมูล มีการสาํรวจผลการใชขอมูล และมีการปรับปรุง

ฐานขอมูลใหทันสมยั 

3.3 สถาบันมกีารรณรงคการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ

วิถีชีวิตประชาคมในองคกร 

4. การพัฒนาดานการสรางมาตรฐาน 4 .1   สถาบันมีการกําหนด /การสรางมาตรฐานดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบการใชผูเชี่ยวชาญ และมีการ 

เผยแพรสูสาธารณะ  

4.2  สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน บุคลากรได 

รับเชิญเปนวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกร  ระดับ 

ชุมชน  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 

4.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดาน 

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรทั้งในระดับชาติ  ระดับ

ภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล 

ไดรับการอางอิง 

5.  การพฒันาดานการเผยแพร 

 

5.1 สถาบันมีสถานที่ เพื่อการเผยแพรและบริการดาน

ศิลปวัฒนธรรม เชน มีหอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือ 

เวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยผูมีความรูความ 

เชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

สม่ําเสมอ  

5.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ เชน 

วารสารระดับหนวยงาน ระดับชาติ  โดยมีความตอเนื่องใน 

การดําเนินงาน 

5.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม  

โดยมีความรวมมือกับหนวยงานและองคกรอ่ืน มีการสราง 

เครือขาย และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 :  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ 

ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 
 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1.การมีสวนรวมในการกาํหนด

ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย

ของสถาบันอุดมศึกษา 

1.1 สภาสถาบันการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดใหความ

เห็นชอบทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบัน 

อุดมศึกษา 

1.2 มีการติดตามผล การนาํยุทธศาสตร และนโยบายไปสู

การปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

1.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงตามยุทธศาสตรที่ได

กําหนดไว และติดตามการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. กระบวนการดําเนินงานของ

สภาสถาบัน 

2.1 สภาสถาบันการศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานที่

สําคัญตามภารกิจ ของสถาบันการศึกษาอยางครบถวน 

2.2 มีการสงเอกสารการประชุมใหกรรมการสภาสถาบัน 

การศึกษาลวงหนาเฉลี่ย 7 วนั 

2.3มีการดําเนนิงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน

ประเด็นการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียใน

เร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทกุ

ฝายทีเ่กี่ยวของในการดําเนนิงาน 

2.4 มีกรรมการสภาสถาบันเขารวมการประชุมทกุคร้ังเฉล่ีย

รอยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด 

2.5 มีการเปดเผยรายงานประเมินตนเอง ประวัติกรรมการ

สภาทุกทาน และรายงานการเงินของสถาบัน 

3.มีการติดตามผลการปฏิบติังาน

ของระบบงานที่สําคัญ 

3.1 มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในของสภาสถาบนัการศึกษา 

3.2 มีการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ และมีระบบ

ฐานขอมูลที่ทนัสมัย ทกุระบบที่สําคัญ 

3.3 มีการติดตามผลระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

และทรัพยากรอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1. กระบวนการสรรหาผูบริหารที่มีภาวะผูนาํ 1.1 มีเกณฑและระเบียบการคัดเลือกผูบริหาร

หนวยงานเปนระบบชัดเจน เปดโอกาสให

ผูใตบังคับบัญชามีสิทธิแสดงความคิดเหน็หรือมี

สวนรวม 

1.2 มีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารหรือ

หัวหนาหนวยงาน 

1.3 มีการเปดโอกาสใหผูบริหารแสดงวิสัยทัศน

การนาํองคกร 

2.ผูบริหารไดดําเนนิการบริหาร โดยใชศักยภาพ 2.1 จัดทาํวิสัยทัศน พนัธกิจ แผนกลยทุธ และ

นําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน ภาวะผูนําที่มอียู 

2.2 มีการกําหนด ตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของ

งานที่ปฏิบัติ 

2.3 มีการติดตามผลสัมฤทธ์ิ รวมทัง้หาแนวทาง 

แกไขและพัฒนาอยางตอเนือ่ง 

2.4 มีการจัดทาํระบบฐานขอมูลของสถาบันให

เปนระบบฐานขอมูลที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม

สามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 

2.5 มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ 

และการบริหารรายไดตางๆอยางสมดุล 

2.6 มีการใชทรัพยากรตางๆของมหาวทิยาลัย

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2.7 เปดโอกาสใหบุคลากรในสถาบัน หรือชุมชน

มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถาบัน 

2.8มีความสามารถในการกาํกับ ติดตามดูแล

ผลการทาํงานของสถาบัน 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

3. กระบวนการประเมินศักยภาพและผล

ปฏิบัติงานของผูบริหาร 

3.1 มีการรายงานสรุปผลการทํางานประจําป

ของผูบริหารประจําป 

3.2 มีการกํากบั ติดตามและประเมินการทาํงาน

ของผูบริหารอยางเปนระบบโดยคณะกรรมการ

อิสระ 

4.กระบวนการเพิ่มศักยภาพของผูบริหารตาม

ผลการประเมิน 

4.1 มีการฝกอบรมภาวะผูนาํของผูบริหาร 

4.2 มีการติดตาม ประเมินผลของการเพิ่ม

ศักยภาพของผูนํา 

4.3 มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ

ผูบริหารอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 :  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. ระบบการพฒันาสูองคกรการเรียนรู 1.1 มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการ

ความรูแกบุคลากรทกุคน 

1.2 มีระบบสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มสีวนรวมและมี

การใชกระบวนการจัดการความรูในการดําเนนิงานตาม

พันธกิจของสถาบัน 

1.3 มีระบบในการนาํผลการประเมินคุณภาพจากภายใน

และภายนอก ดานการจัดการความรู มาปรับปรุงพัฒนา

ระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

1.4 มีระบบการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการ

จัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม 

2. กลไกที่จะทาํใหสัมฤทธิผล 2.1 มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการจัดการ

ความรูแกบุคลากรทกุระดับ เชน มีคณะกรรมการหรือ

ผูรับผิดชอบ มีงบประมาณทีช่ัดเจน 

2.2 มีกลไกสรางชุมชนนักปฏิบัติในการจดัการความรูใหที่มี

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

2.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ

ภายนอกดานการจัดการความรู มาปรับปรุงพัฒนาระบบ

และกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

2.4 มีกลไกในการนาํองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการ

จัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม 

3. กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 3.1 มีเปาหมายและตัวบงชี้ท่ีชัดเจนในการจดัการความรู 

3.2 มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู 

3.3 มีการดําเนินการเพื่อใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมท่ีได

จากการจัดการความรู 

3.4 มีการเผยแพรนวัตกรรมดานการจัดการความรูอยาง

สม่ําเสมอ เชน การจัดประชมุสัมมนา การจัดพิมพเปนวารสาร 

ท้ังน้ี เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปน

เจาของนวัตกรรม 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

 3.5 มีชุมชนนกัปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู 

ทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 

3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน 

3.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความรูในองคกร 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา  

  ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. ระบบ และกลไกในการบริหาร 

 

1.1 มีการสรรหา คัดเลือกบคุลากรอยางเปนระบบ เปนไป

อยางโปรงใสและเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ทรัพยากรบุคคล 

1.2 มีการจัดทําการวิเคราะหงาน (job analysis) โดย

กําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job description) การ

ระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) การ

ประเมินผลการปฏิบัติ (job evaluation) ที่เปนรูปแบบ

ชัดเจน   มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน  

(career path) ของบุคลากรทุกกลุม  วิเคราะหปริมาณการ 

เขา – ออกของบุคลากรแตละกลุม  และพิจารณาหาแนว

ทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

1.3 จัดทาํระบบดานการพัฒนาบุคลากรทกุกลุม โดยการ

จัดทําแผนพฒันาบุคลากรระยะส้ัน ระยะปานกลาง และ

ระยะยาว เพื่อใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามเปาหมายที่

สถาบันการศึกษาไดกําหนดไว  โดยเฉพาะการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงข้ึน และการขอผลงานทางวิชาการ ในสาขางานท่ี

เกี่ยวของ 

2. การสงเสริมสนับสนนุบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูง 

2.1 มีระบบสงเสริมสนับสนนุการเสนอขอรับรางวัลของ

คณาจารย เชน มกีารติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ 

เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบโดยเร็ว มีการกระตุน

และชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในดาน 

ตาง ๆ อาท ิดานงานเอกสาร/งานธุรการ  

2.2 ยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัล โดยวิธีตาง ๆ เชน การ 

ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน การจดับรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ การ

พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

 

 

2.3 จัดระบบพี่เล้ียงใหผูมีประสบการณไดรับรางวัล 

ชวยเหลือสนบัสนุนอาจารยรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3. การธํารงรักษาไวซึง่บุคลากรที่ม ี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

3.1 มีการหา training needs ของบุคลากร ทั้งในสาย

อาจารยและสายสนับสนุน ใหไดรับการฝกอบรมตาม

เกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด และสามารถนําความรูที่ 

ได รับมาพัฒนางานของตนใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน โดย

หัวหนาหนวยงานสามารถประเมินได 

3.2 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน ผูใตบังคับ 

บัญชาสวนใหญไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และได 

รวมมือกันทํางาน  มีชองทางการสื่อสารหลายชองทาง 

ระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และระหวาง

ผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและ

พัฒนางานรวมกัน 

3.3  มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานทุกกลุม ทุก

ระดับ อยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความพึง

พอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

พัฒนาใหบุคลากรในองคการมีความพึงพอใจ ที่เพิ่มข้ึน 

3.4  สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ต้ังแต

สภาพแวดลอม  บรรยากาศของการทํางาน  การให

สวัสดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรในองคการทุกคน

อยางเสมอภาคทัดเทียมกัน สรางบรรยากาศของความสุข

ในการทํางาน ใหดียิ่งข้ึน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.8 :   มีการนาํระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 1.1 ต้ังคณะกรรมการฯ หรือคณะทํางานโดยมีผูบริหาร

ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของ

สถาบัน 

1.2 ระบุรายละเอียดของการทํางาน เชน นโยบายหรือ

แนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

2. การกําหนดปจจัยเส่ียง 2.1 วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสราง

ความเสยีหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุ

เปาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณา

จากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 

2.3 จัดทาํแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเปาหมาย 

โดยตองกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสราง

ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และ

ดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกนัความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน

อยางเปนรูปธรรม 

3. การสรางแผนการจัดการความเส่ียง 3.1 วิเคราะหความเสีย่ง ปจจัยเสี่ยง ที่เกดิข้ึนในการบริหาร

จัดการดานตาง ๆ  

3.2 สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค 4 T คือ 

Take การยอมรับความเส่ียง Treat  การลดหรือควบคุม

ความเสีย่ง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ 

Terminate การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง  เพื่อลด

มูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทัง้

ในรูปแบบของตัวเงนิและไมใชตัวเงนิ เชน ชื่อเสียง การ

ฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

4. การสรุปผลและบูรณาการ 4.1 ดําเนินการตามแผนฯ รายงานความกาวหนาหรือความ

แลวเสร็จของการดําเนินการตามแผน  

4.2 สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของ

การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 

พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนนิงาน 
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  องคประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1.  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร 

     ทรัพยากรทางการเงนิ การวิเคราะห 

     คาใชจาย   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 มีการจัดทาํระบบทางการเงิน  โดยเร่ิมจากการจัดทาํ

แผนกลยทุธสถาบันเพื่อตองการทราบวาสถาบันมีทิศ

ทางการพัฒนาไปในทิศทางใด  มีการกําหนดภารกิจและ

จัดสรรงบประมาณภารกิจหลักทัง้ 4 ดาน รวมทัง้จุดเนนของ

สถาบัน มกีารจัดทาํแผนงบประมาณ   (สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ) แผนการจัดหาเงนิจากแหลงเงนิตางๆ และแผนการ

ใชเงินใหสอดคลองกัน 

1.2  มกีารจัดหาทรัพยากรทางการเงนิอยางเพียงพอ 

สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทกุดานใหเปนไป

ตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

จะทาํใหรายไดรายจาย เปนไปอยางเหมาะสม 

1.3  มีระบบฐานขอมูลทางการเงนิที่เพยีงพอ ทันสมยั 

ครบถวน สามารถนาํไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารทกุ

ระดับของสถาบันได ฐานขอมูลทางการเงนิเปนส่ิงจาํเปนที่

ผูบริหารจะตองเรียนรู และนาํขอมูลมาวิเคราะหสถานะ

ทางการเงนิของหนวยงาน  

2. การตรวจสอบการเงนิ และ 

    งบประมาณ 

 

2.1  มกีารจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยาง

นอยทุก 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงนิ

รายได หักคาใชจายแลวสถานศึกษามีงบประมาณเหลือ

เพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไปและ

รายงานทางการเงิน  เปนรายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบ

วา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกบักิจกรรมใด มี

ผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง 
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 2.2  มหีนวยตรวจสอบภายในของสถาบันที่มีหนาที่

ตรวจสอบ ติดตาม การใชเงนิของหนวยงานในสถาบันให

ถูกตอง เปนระบบและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกบั

หนวยปฏิบัติ 

2.3  ผูบริหารระดับสูง จะตองติดตามผลการใชเงนิจาก

รายงานทางการเงิน ใหเปนไปตามเปาหมาย ตองติดตาม 

ตรวจสอบ และหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

3. มีการรายงานทางการเงนิให 3.1 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน 

และสภาสถาบัน     ผูบริหารและสภาสถาบัน 

3.2 ผูบริหารนาํขอมูลจากรายงานทางการเงินไปเปนขอมลู

ในการวางแผน และการตัดสินใจ 

3.3 สถาบันมกีารนาํขอมูลทางการเงนิไปวิเคราะห

คาใชจายตางๆ และวิเคราะหสถานะทางการเงนิ ตลอดจน

ความมัน่คงขององคการ 
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ตัวบงชี้ที่ 8.2 :    มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั  
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากร 1.1กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบัน

รวมทัง้การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกนั 

2. กลไกการบริหารทรัพยากร 
 

2.1แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาความตองการในการใช

ทรัพยากรของสถาบัน ศึกษาวิเคราะหผลที่ได และวางแผน 

กลยุทธในการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 

3.ระบบฐานขอมูลทรัพยากร 
 

3.1 จัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่สามารถใช

รวมกันได รวมทั้งฐานขอมลูทรัพยากรภายนอกสถาบันที่มี

ความเกี่ยวของและสามารถใชรวมกันไดกบัพันธกิจของ

สถาบัน  

4. ระบบติดตามผล    4.1 มีการติดตามผลการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

สถาบันรวมกนัตามนโยบายและแผนการใชทรัพยากรที่

สถาบันกําหนด 

4.2รายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยอ่ืน 
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องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 
 

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา   

1.ระบบประกันคุณภาพ  1.1  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบ

ประกันคุณภาพที่ ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

1.2  ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดย

เร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ

ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ

บรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. กลไกการประกันคุณภาพ 2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ

สถาบันตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุก

ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ

ประกันคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และ

เกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแตระดับบุคคล 

ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะถึงระดับสถาบัน

เพื่อใหไดคุณภาพตามที่กําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา   

3. มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑ

คุณภาพ 

 3.1 การกําหนดมาตรฐานที่ใชเปนกรอบในการดําเนนิงาน

ตองสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจน

มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ เชน กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อ

การประกนัคุณภาพภายนอกโดยหนวยงานตาง ๆ  

3.2 ตัวบงชีท้ีพ่ัฒนาข้ึนตองสามารถช้ีวัดคุณลักษณะทีพ่งึ

ประสงคตามมาตรฐานที่กาํหนดไดทัง้หมดและตอง

ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพครบถวนทัง้ปจจัยนาํเขา 

กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติทีดี่ที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ตอง

สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชีน้ัน้ ๆ 

และที่สําคัญตองเปนเกณฑที่นาํไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

4. ระบบฐานขอมูลเพื่อการประกัน

คุณภาพ 

4.1 จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทีถู่กตองและสามารถใชรวมกนัได

ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะและสถาบัน 

4.2 ระบบฐานขอมูลขางตนเปนระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยง

กับระบบฐานขอมูลหลักของสถาบัน ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อ

การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน 

ตลอดจนถึงเพือ่การปรับปรุงพัฒนา 

5. การจัดการความรูดานการประกัน

คุณภาพ 

5.1 มีการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก

คณาจารยและบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

5.2 สงเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูในการดําเนนิการ

ดานประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อนาํไปสูนวัตกรรมใหม ๆ  

5.3 จัดใหมีการเผยแพรนวัตกรรมอยางสม่าํเสมอ เชน จดั

ประชุมสัมมนา จัดพมิพวารสาร เพื่อสงเสริมและยกยอง

เจาของนวัตกรรม 

5.4 สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาระหวางหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
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ตัวบงชี้ที่ 9.2 :  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
                       

เรื่องที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา   

1.ระบบการใหความรูและทักษะการ  1.1  สถาบันมีระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการให

ความรูและทกัษะดานการประกันคุณภาพใหแกนกัศึกษาทุก

คน ทัง้เพื่อสนบัสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

และเพื่อสงเสรมิใหมีการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีน่ักศึกษา

เปนผูดําเนนิการ 

ประกันคุณภาพแกนกัศึกษา 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่สงเสริมใหนักศึกษานําไปใชกับ

กิจกรรมของนักศึกษาควรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ

ของสถาบันและเหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษาซ่ึง

อาจเร่ิมจาก 5 ส. PDCA เปนตน 

2. กลไกการดําเนนิการ 2.1 มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา เชน มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ มี

งบประมาณที่ชัดเจน  

  2.2  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการ   

  ศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.3นักศึกษามีการใชกระบวนคุณภาพ เชน 5 ส. PDCA ใน 

การพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษาครบ

ทุกกิจกรรม 

  2.4 นักศึกษามีเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน   

และระหวางสถาบัน  

3. การติดตามประเมินผล 3.1 ติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพทั้งกิจกรรมที ่
ดําเนนิการโดยนักศึกษาและทีน่ักศึกษามีสวนรวมกับการ

ประกันคุณภาพของสถาบัน 

3.2 นาํผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงกระบวนการให

ความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ

กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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บทที่ 5 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

1.    แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ

ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ไดกําหนดข้ึน ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันไดทราบ

สถานภาพที่แทจริง  อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ัง

ไวอยางตอเนื่อง  การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการ

ประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับบทบัญญัติ

แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งนี้  สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในใหเสร็จ

กอนส้ินปการศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้ 

1. เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่ เปน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2. เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประจําปสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน   

นับจากวันส้ินปการศึกษาของแตละสถาบัน 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนดังที่กลาวขางตนจึงควรมีแนวทางการ 

จัดกระบวนการประเมินคุณภาพดังปรากฏในตารางท่ี 5.1 ตารางดังกลาวสามารถแยกไดเปน 4 ข้ันตอน

ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA  คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การ

ประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P =  กิจกรรมขอที่ 1 เร่ิมกระบวนการต้ังแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้

มาใชเปนขอมูลในการวางแผน 

D = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแตตนปการศึกษา 

คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) 

C = กิจกรรมขอที่ 3 – 8 ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับภาค คณะ สถาบัน

ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป (เนื่องจาก สมศ.กําหนดใหมี

การเก็บขอมูลในรอบปการศึกษา ต้ังแตเดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ซึ่งเปนรอบป

การศึกษา) 
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A  = กิจกรรมขอที่ 9    วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน ทีมหรือ

คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา นําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)

มาทําแผนกลยุทธประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป  หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช

งบประมาณกลางปก็ได   

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงช้ีหรือเกณฑการประเมิน จะตองมีการ

ประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน เพราะตองเก็บขอมูลยอนหลังต้ังแต

เดือนมิถุนายน ที่ผานมา 

 สําหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตอง

ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อประโยชนของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการนําขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเปนสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่5.1   วงจรในการจัดกระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน 
 

                มิ.ย.  
    

ก.ค ก.ย. ก.ค. ส.ค. ตค.-พค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา เปดเทอม ก.ย. 

 
 
 
 

                 

 
 
 
 

                 

 มิ.ย. ก.ค ก.ย. ก.ค. ส.ค.  ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
กิจกรรมดําเนินการ เปดเทอม 

ก.ย. 

1. สถาบันประกาศตัวบงชี้ ปการศึกษาใหมและแจก

คูมือการจัดทํา SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้, 

วิธีการและตารางประเมินคุณภาพภายในประจําป) 

                 

2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ได

ประกาศใช  (มีทีมงานให คําปรึกษากับบุคลากร  / 

หนวยงาน / ภาควิชาในการเก็บขอมูลพรอมทั้งพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสม) 

                 

3.              
 

      ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาจัดทํา SAR และ 

เตรียมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา  และแตง ตั้งกรรมการประเมินระดับ

ภาควิชาและหนวยงานเทียบเทา 

ปงบประมาณ (ตค.- กย.) ปงบประมาณถัดไป 

ปการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 
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   เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ตค.-พค. กิจกรรมดําเนินการ เปดเทอม 
ก.ย. 

   4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา                  

    5. 
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คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ 
หนวยงานเทยีบเทามาจัดทํา SAR และเตรียมการ

ประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทยีบเทา  
และแตงตั้งกรรมการประเมนิระดับคณะและ

หนวยงานเทยีบเทา 

                 

    6. ประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา                  

    7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะหรือ 
หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR และเตรียมการ

ประเมินระดับสถาบันและแตงตั้งกรรมการประเมิน

ระดับสถาบัน 

                 

8.                  ประเมินระดับสถาบัน 
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กิจกรรมดําเนินการ 
 
ตค.-พค. 

มิ.ย. 

เปดเทอม 
ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. สถาบันวางแผนปรับปรุงและดําเนนิการปรับปรุง

ตามผลการประเมิน  ทีมหรือคณะกรรมการบริหาร

ของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะ  
และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนนิงาน 

(รวมทัง้ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)มาทํา

แผนกลยทุธประจําปและเสนอตั้งงบประมาณป

ถัดไป  หรือจัดทําโครงการพฒันาและเสนอใช

งบประมาณกลางปก็ได  (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระบบและตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมิน จะตอง

ประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและ

ปฏิบัติโดยทั่วกัน      

                 

10. สงรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําป(ประกอบดวย  SAR ระดับสถาบัน  และผล

การประเมนิคุณภาพภายในระดับสถาบัน)  ให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับจากสิ้นป

การศึกษา) 

                 



 

2.    ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
      2.1   การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน     

   2.1.1  การเตรียมเอกสาร 
ก. จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป หรือรายงาน              

การประเมินตนเอง (SAR) ทั้งนี้ รูปแบบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประจําป  ควรมีหัวขอหลักดังนี้     

1) คํานํา สารบัญ สารบัญเร่ือง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 

2) ขอมูลเบ้ืองตนของสถาบัน 

ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา  ปณิธาน โครงสรางการบริหารจัดการ  ระบบ 

และกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และ

เปาหมายสําคัญในปปจจุบนั  (ควรสรุปเปนตาราง)  

3) ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทยีบกับเกณฑและเปาหมายใน 

รอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพไดแก 

1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนการดําเนนิงาน 

2. องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

3. องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 

4. องคประกอบที่ 4 การวิจยั 

5. องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

6. องคประกอบที่ 6 การทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

8. องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

9. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

4) สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละ 

องคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดน และจุดทีค่วรพัฒนา แผนและ

เปาหมายการพัฒนาในปตอไป 

               (รายละเอียดการจดัทํา SAR ปรากฏในภาคผนวกที ่ 2) 

 

ข. จัดการเตรียมเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ             

1) เอกสารอางอิง ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่นําเสนอในรายงานการ

ประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการประเมิน

ตนเอง 
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2) หากเอกสารที่อางถึงเปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดใหญใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งในการ
ระบุวาเอกสารหรือขอความที่กลาวถึงอยูที่ใด เชน ระบุหนาที่อางอิง ทําแถบกระดาษสีแยกหนากระดาษ

หรือระบายสีเนนขอความ  เปนตน 

3) สําหรับเอกสารที่เปนแผนปลิวหรือแผนพับ ควรจัดเย็บเปนเลมบางๆ ไว หรือใส

แฟมไวกันการสูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอ่ืน 

4) จัดเตรียมคอมพิวเตอรและการตอเช่ือมเครือขายที่สมบูรณหากเอกสารอางอิง
อยูในเว็บไซดหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 

5) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัด

เอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน   ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวา จะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด 

หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่

เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช  การนําเสนอ

เอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดเร็วและดูความ

เชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว   

 
   2.1.2  การเตรียมบุคลากร 

   ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การ 

ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 

2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการ 
สัมภาษณ  โดยยึดหลักวาตอบตามส่ิงที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น  เพื่อสรางความกระจาง 

ในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น  เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 

4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพคือภารกิจประจําของทุก 

คนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 

 ข. การเตรียมบุคลากรเพื่อทําหนาที่ผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตอง 

มีบุคลากร 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ  ทัง้นี ้ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี ้

1) ทําความเขาใจทุกกจิกรรมของแผนการประเมินอยางถองแท 

2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถใหขอมูลตอ 

ผูประเมิน  รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่

ตนเองไมสามารถตอบได 
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3) มีรายช่ือ สถานที ่หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให 

ขอมูลอยางครบถวน 

4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันวา 

จะเชิญมาเวลาใด  หองใด หรือพบกับใคร 

5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถ 

ประสานงานแกไขไดทันที 

 
    2.1.3  การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน 

    ก.  หองทํางานของคณะผูประเมิน   

1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหองที่ 

ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน  เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเคร่ืองเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ ให 

คณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง 
4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ 

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอ่ืนใด เพิ่มเติม 

  

      ข.   หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน 

การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 

 
    2.1.4  การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
   ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําส่ังแตงต้ังและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินภายใน

ทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :  

   1)   คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

         - ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทัง้นี้ ข้ึนอยูกับขนาดของภาควชิาหรือหนวยงาน

เทียบเทา 

         - เปนผูประเมินจากภายในสถาบันทีผ่านการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ  สกอ. 

หรือสถาบันจดัฝกอบรมให  
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         - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมนิจากภายในสถาบันที่ผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. และไมเปนบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 

   2)   คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทยีบเทา 

          - ควรมีกรรมการอยางนอย 3  คน ทัง้นี ้ข้ึนอยูกับขนาดของคณะหรือหนวยงาน

เทียบเทา 

          - เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ  

สกอ. อยางนอย 1 คน  สวนผูประเมนิจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ  สกอ. หรือทีส่ถาบันจัดฝกอบรมให 

          - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมนิจากภายนอกสถาบันที่ผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.   

   3)   คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 

          - ควรมีกรรมการอยางนอย 5  คน ทัง้นี ้ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 

          - เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ  

สกอ. อยางนอยรอยละ 50  สวนผูประเมนิจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลกัสูตรผูประเมินของ 

สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให 

          - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมนิจากภายนอกสถาบันที่ผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.   

   ข.   จัดสงรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป(SAR) 

และเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ (ถามี) ใหคณะผูประเมินกอนวันรับการตรวจเย่ียมอยางนอย 2 สัปดาห 

พรอมทั้งแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน คณะวิชาหรือหนวยงานกับคณะผูประเมนิให

คณะผูประเมินทราบ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address สําหรับติดตอ   

 ค.  ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผูประเมิน เพื่อรวมเตรียมแผนการ 

ประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม  การใหขอมูลที่คณะผูประเมินตองการ

เพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน  

 
      2.2   การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 

1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรวมรับฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการ 
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม  แตเตรียมพรอมสําหรับการนํา 

เยี่ยมชมหรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน 
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3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคคล 

หรือหนวยงานที่คณะผูประเมินตองการขอมูลและเพ่ือนําการเย่ียมชมหนวยงาน ภายใน ตลอดจน

อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีที่คณะผูประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการควรมีผูประสานงาน  สวนหนึ่งอยู 

อํานวยความสะดวก 

5) บุคลากรทั้งหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมิน เมื่อส้ินสุดการ 

ตรวจเย่ียมตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 
      12.3   การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 

ผูบริหารภาควชิาคณะวิชาหรือสถาบัน และผูเกี่ยวของ นาํผลการประเมินเขาสูการประชุม 1) 
หรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพฒันาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป  โดย

อาจจัดทาํเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง  ซึง่ประกอบดวย กิจกรรมที่ตอง

ดําเนนิการ  กาํหนดเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม  งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม  ตลอดจน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานัน้ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง  

พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบันชื่นชม 2) 
ผลสําเร็จที่เกดิข้ึนและตระหนกัวาทัง้หมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

ภาควิชา คณะวิชาและสถาบันอาจพิจารณาใหขอมูลยอนกลับแกคณะผูประเมินเพื่อ 3) 
ประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 
กรรมการวิชาการ1  หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการ

ประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตาง ๆ  กรรมการการ

ประชุมวิชาการที่มีลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงาน

ภาครัฐ รวมทั้งการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน 
 

กรรมการวิชาชีพ1 หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตาง ๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของ

ประเทศที่ไดรับเลือก  หรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางาน  หรือคณะดําเนินการเพื่อ

พัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ2  หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เ รียนมีความสําคัญที่ สุด โดย

กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ   

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุง

พัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทย

หลายรูปแบบ 3 ดังนี้ 

การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 1) 

เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการ

เรียนรู กาํหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง  โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนาํ  เปน

การสงเสริมใหเกิดการแกปญหามากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง  เปนการสงเสริมการทาํงานเปน

กลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึง่วิธกีารนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

เพราะผูเรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดําเนนิการดวยตนเองไดดี 

เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความเขาใจ

ขอมูลใหมได  การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพ การใหโอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซึ้ง ทําใหผูเรียนตอบคําถาม จดบันทกึ 

สอนเพื่อน สรุป วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดต้ังไวไดดี 
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   และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th 
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (องคการมหาชน) 
3 ดูเพ่ิมเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ต้ังแต พ.ศ.  
   2542-2547” 

1 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   สํานักงานรับรองมาตรฐาน 



  

2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (individual study) 
เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และความสนใจในการเรียนรูที่

แตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อชวยใหการจัดการเรียนในกลุมใหญ

สามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันไดดวย อาทิ 

2.1 เทคนิคการใช Concept Mapping ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียนวาคิด

อะไร เขาใจสิ่งที่เรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟฟก 

2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนด  เพื่อใชเปน

หลักยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑอะไรประเมิน 

2.3 เทคนิค Know –Want-Learned ใชเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ผสมผสานกับ

การใช Mapping ความรูเดิม เทคนิคการรายงานหนาช้ันที่ใหผูเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมา

นําเสนอหนาช้ันซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟงดวย 

2.4 เทคนิคกระบวนการกลุม (Group Process) เปนการเรียนที่ทําใหผูเรียนไดรวมมือกัน 

แลกเปล่ียนความรูความคิดซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อแกปญหาใหสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค  
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  
การเรียนรูแบบนี้มีความเช่ือพื้นฐานวา  “ผู เ รียนเปนผูสรางความรูโดยการอาศัย

ประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง  โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา

การศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา

ดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ 

3.1 กลุมที่เนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal 

Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนการ

เรียนรูของมนุษยเปนรายบุคคล โดยมีความเช่ือวามนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธี

คิด เพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง  

3.2 กลุมที่เนนการสรางความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (Social constructivism 

or socially oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนวา ความรู คือ ผลผลิต

ทางสังคม โดยมีขอตกลงเบื้องตนสองประการ คือ 1) ความรูตองสัมพันธกับชุมชน  

      2) ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้น ครูจึงมี  

      บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  
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 4) การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี 
 การสอนแบบเอส ไอ พี เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึนเพื่อฝกทักษะทางการสอนใหกับ

ผูเรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ และความสามารถเกี่ยวกับ

ทักษะการสอน  โดยผลที่เกิดกับผูเรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางออม คือ การสรางความรูดวยตนเอง ความรวมมือใน

การเรียนรู และความพึงพอใจในการเรียนรู 

 วิธีการที่ใชในการสอน คือ การทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน ตอเนื่อง และเปนระบบ 

โดยการสอนแบบจุลภาค มีที่ใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการ

ฝก ข้ันตอนการสอน คือ ข้ันความรูความเขาใจ ข้ันสํารวจ วิเคราะหและออกแบบการฝกทักษะ  

ข้ันฝกทักษะ ข้ันประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลางถึงตํ่า 

ในขณะที่ผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือสนับสนุนอยางใกลชิด 

ส่ิงที่จะทําใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพรอมของระบบ

สนับสนุน ไดแก หองปฏิบัติการสอน หองส่ือเอกสารหลักสูตรและการสอน และเครื่องมือ

โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   

 5) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 

 การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการ

เรียนการสอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคนพบ (Discovery Learning) การ

เรียนแบบแกปญหา (Problem Solving) การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) ซึ่ง

การเรียนการสอนแบบแสวงหาความรูดวยตนเองนี้ใชในการเรียนรูทั้งที่เปนรายบุคคล และ

กระบวนการกลุม  

  6) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)  

   การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน 

ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะ

วิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลงงานในชุมชน 

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ต้ังแตการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเนื้อหา

กิจกรรม และวิธีการประเมิน 

7) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)  

การเรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา  เพราะเปนการเรียนที่เนน

การแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู และ

การทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจ 
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แบงไดเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอนโดยผูเรียนรวมทํา

โครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย การสอนโดยผูเรียนศึกษา

งานวิจัยของอาจารยและของนักวิจัยช้ันนําในศาสตรที่ศึกษา และการสอนโดยใชผลการวิจัย

ประกอบการสอน 

8) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based 

Approach)  

การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรูความคิดดวย

ตนเองดวยการรวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะห และสังเคราะหจากการศึกษาดวยตนเอง 

เหมาะสําหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูเรียนที่เปนผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่ศึกษามา

ในระดับหนึ่งแลว   

วิธีการเรียนรูเร่ิมจากการทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนรูตาม

แนวนี้   จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา   มอบหมายใหผูเรียนไป

ศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด  แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็น 

ตาง ๆ แยกทีละประเด็น  โดยใหผูเรียนเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปนแนวคิด

ของตนเองที่ผานการกลั่นกรอง วิเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง จากนั้นจงึ

นําเสนอใหกลุมเพื่อนไดชวยวิเคราะห วิจารณอีกคร้ัง 

การใหบริการวิชาการ1 หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของ

ชุมชนหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใด ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาข้ึนของชุมชนใน

ดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการแบบใหเปลา 
 

โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน1 
หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดข้ึน หรือดําเนินการข้ึนแลวมีผลกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชนในดานตาง ๆ  และทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดตาม

ศักยภาพของตน เชน การใหความรูเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนา

ความสามารถของชุมชนในดานการเกษตร ฯลฯ  

 ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 

1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม 

2) บริการเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 

 

 

 183 และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th    
 

1 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   สํานักงานรับรองมาตรฐาน 



  

3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 

4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 

5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 

6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานท่ี 

เกี่ยวของ 

7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 

8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

10) บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน 
 

โครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม1  หมายถึง   

 1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิ

ปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะ

นําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 

ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เส้ือผา

เคร่ืองนุงหมตลอดจนเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนน

วัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรม/โครงการ ที่หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง 

เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือ

วิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ 

กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอ่ืน ๆ เชน การจัดเล้ียงอาหาร

พื้นบาน   ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุด

พื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเส้ือ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจน

การสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน 

กลุมดนตรีไทย  กลุมวรรณกรรม เปนตน  

 2. โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ 

      ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง  แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ

เทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึง

ศรัทธาความเช่ือและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
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และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th     
 

1 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   สํานักงานรับรองมาตรฐาน    



  

      ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การ

ทําบุญวันวาง เปนตน 

 3. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให

นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก 

     ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวัน

สําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วัน

ฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ

ศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน  

 4. โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 

จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เร่ืองนั้นต้ังอยูในยุคปจจุบัน 

ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเร่ือง

วิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการ

สงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการ

ดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเร่ืองระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากย่ิงข้ึน 

      ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต 

การเขาคาย/กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

 5. โครงการ /กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  เชน  ดนตรีไทยและพื้นบาน

ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและ

การละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการ

ใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป

ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย 

สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงาน

อ่ืนจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนเปนตน 

 6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืน ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ

วัฒนธรรมของชาติตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา 

เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆนั้น  

มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรม

ของชาติอ่ืน ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
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      ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ที่ส่ือออกมาในรูปแบบตางๆ 

เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ที่อาจจะส่ือสารออกมาใน

รูปแบบของการแสดงภาพยนตรภาพถาย  ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน

กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอ่ืน ๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรม

ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง 

การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน 

นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม

ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ

ขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 

งานสรางสรรค1   หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา ที่

แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ  
 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES)   หมายถึง  นักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

 ระบบทวิภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา 

   (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

-  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 

   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต  

   ตอภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  39 หนวยกิตตอปการศึกษา  

                                       (13 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

   -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 27 หนวยกิตตอปการศึกษา 

      (9 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)  

ข้ันตอนการคํานวณคา  FTES มีดังนี้ 

1) 
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คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของผล

คูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุก

รายวิชาตลอดปการศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการ

เพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th     

1 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   สํานักงานรับรองมาตรฐาน    



  

 SCH =   ∑ nici 

เมื่อ  ni   =  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
     Ci   =   จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

         SCH 

 FTES  =                        

                      จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

 
นักศึกษาภาคปกติ1   หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

สถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการ

พิเศษ 
 

นักศึกษาภาคพิเศษ1   หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

สถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจาย

คาตอบแทนใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ 
 

นักวิจัย  หมายถึง ขาราชการที่เปนเจาหนาที่วิจัยและนักวิจัย หรือเปนพนักงานหรือบุคลากรที่มี

สัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน โดย

มีภาระหนาที่ในการวิจัย ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน  
 

ระบบและกลไก4   หมายถึง  ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีความสัมพันธและเช่ือมโยงกัน

อยางเปนระบบ   โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปจจัยตางๆ 

เปนกลไกใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย  
 

รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ1  หมายถึง รางวัลหรือ

ประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ

จังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเปนองคกรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเปนองคกรทีม่หีนาที่

เกี่ยวของกับประเภทของรางวัลที่มอบ ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

 
 
 

 187 
ดูเพ่ิมเติม “นโยบาย แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา 

   และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th 
4 

1 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   สํานักงานรับรองมาตรฐาน    



  

วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล1   หมายถึง  วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล

วารสารที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ  เชน  ฐานขอมูล  Science  Citation Index (SCI) 

ฐานขอมูล Ei Compendex ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED 

ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education 

Database) หรือ ฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 
1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 

2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 

4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 

5) Biosis = http://www.biosis.org/ 

6) Scopus = http://www.info.scopus.com/ 

7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 

8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost     

    and then academic search premium) 

9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com 

10) Wilsom = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
 

วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล1    หมายถึง วารสารที่คณะบรรณาธิการ 

ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลง

ตีพิมพดวย  
 

วารสารระดับชาติ1    หมายถึง   วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตาง ๆ จากสถาบัน

ตาง ๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกอง

บรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืน ๆ ไมนอยกวารอยละ 50  
 

หลักธรรมาภิบาล5    มาจากคําวา ธรรมะ + อภิบาล  หมายความวาหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)  ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1.  หลักนิติธรรม   ไดแก  การตรากฎหมาย  กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม

เปนที่ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม  ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 
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และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th 
5 ดูเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2542 และ    
 http://leadership.50g.com/ggovern.html 

1 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   สํานักงานรับรองมาตรฐาน 

http://portal.isiknowledge.com/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.sciencedirect.com/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.info.scopus.com/
http://www.pubmed.gov/
http://www.ebsco.com/home/
http://www.infotrieve.com/
http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/


  

2.  หลักคุณธรรม  ไดแก  การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม  ซื่อสัตย  จริงใจ ขยัน อดทน มี

ระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

 3.  หลักความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่

เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือน

หรือปดบังบางสวน 

 4.  หลักความมีสวนรวม  ไดแก  การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่

เราทําทั้งรวมคิด รวมทํา รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ 

 5.  หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได  นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสราง

กระบวนการใหหนวยงานตาง ๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราโปรงใสจริง 

 6.  หลักความคุมคา ไดแก  การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชน

สูงสุด  คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน  

 

องคการนักศึกษา  หมายถึง   องคการและ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษา

ที่จัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบและภายใตการดูแลของสถาบันเพื่อดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

อาจารยประจํา1    หมายถึง  อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจาง

กับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา  9 เดือน  ในกรณีที่

อาจารยมีระยะเวลาทํางาน  6  เดือน  ใหนับเปน 0.5 คน รวบรวมส้ินสุดปการศึกษา 

 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th     

1 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   สํานักงานรับรองมาตรฐาน   
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ภาคผนวกท่ี 2 
แนวทางการจัดทํารายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา (SAR) 
ระดับอุดมศึกษาประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

   

แนวทางการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับอุดมศกึษาประจําป 
 
ความหมายของรายงาน 
 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป  หมายถึง รายงานการประเมิน

ตนเองที่สถาบนัอุดมศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล  และเปดเผยตอ

สาธารณชน  เพื่อนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
วัตถุประสงคของการจัดทาํรายงานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษาประจําป   
 การจัดทาํรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป  มีวัตถุประสงค 3 

ประการ คือ 

 1. เพื่อใหสถานศึกษาดําเนนิการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  ทีว่า “ใหหนวยงานตนสังกดัและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่ของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนนิการอยางตอเนื่อง โดยมกีารจัดทํารายงานประจําป เสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกีย่วของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 2. เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธผิลในการดําเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่

ควรปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนนิงานในปตอไป 

 3. เพื่อใหหนวยงานตนสังกดัของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานทีจ่ําเปนสําหรับการสงเสริม

สนับสนนุการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
รูปแบบรายงาน 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป  ประกอบดวย 

1) คํานํา สารบัญ สารบัญเร่ือง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 

2) ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา  ปณิธาน โครงสรางการบริหารจัดการ  ระบบและกลไก

ประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 

และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน  (ควรสรุปเปนตาราง)  

3) ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทยีบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายใน
รอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ไดแก 
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1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนการดําเนนิการ 

2. องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

3. องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 

4. องคประกอบที่ 4 การวิจยั 

5. องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

6. องคประกอบที่ 6 การทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

8. องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

9. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ

แตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดนและจุด

ที่ควรปรับปรุง แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป 
 

การเขียนรายงาน 
 ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของสถาบัน 

การศึกษา  โดยมีสาระประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา  ปณิธาน จุดเนน (วิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือ

พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือเนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสรางการบริหารจัดการ  ระบบและ

กลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา ตลอดจน 

เปาหมายที่สําคัญในปปจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย สําหรับผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายปปจจุบัน  ควรสรุปเปนตารางเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน 

 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  เปนสวนที่เขียนถึงการดําเนินงานจริงเพือ่เปน

ขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กําหนดไว โดยมี

รูปแบบการนําเสนอตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  และที่เพิ่มเติมของสถาบัน  ทั้งนี้ควรเขียนใหส้ัน กะทัดรัด โดยยึดการอางอิงจากแหลงขอมูล

ตาง ๆ ประกอบ 

 ลักษณะการเขียนรายงาน  เปนการบรรยาย สังเคราะห และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ

ที่ชี้ใหเหน็ถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบดวยส่ิงที่ตองรายงาน ตอไปนี ้

 1. กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในแตละตัวบงชี ้

 2. การประเมนิผลตามเกณฑ 

 3. การประเมนิผลเทยีบกับเปาหมายในตัวบงชีน้ั้น ๆ  

 4. จุดแข็ง จุดออนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตละตัวบงชี ้ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  เปนสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละ

องคประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขหรือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน   การเขียนรายงานในบทนี้ จะเปนการสังเคราะหและการประเมินเพื่อ

รายงานสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามองคประกอบคุณภาพ

และตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนแผนและเปาหมายการดําเนินงานระยะส้ัน ระยะยาวใน

อนาคต  รายงานบทนี้ประกอบดวย 

1. รายงานตัวเลขในตารางที่ ส 1 และ ส 2  ซึง่เปนผลการประเมินเฉพาะตามตัวบงชี้ของ สกอ.  

ในแตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา แตทั้งนี้ สถาบันอาจเพิม่เติมตัวบงชี้

ยอยของสถาบันลงในตารางดังกลาว เชน ตัวบงชี้ 2.1 ของ สกอ.อาจมตัีวบงชี ้2.1.1,2.1.2 และ 2.1.3 

แทรกลงไป เปนตน ในกรณีเชนนี้ขอใหแยกคะแนนการประเมินเปนสองชองคือ ตามตัวบงชี้และเกณฑ

ของสกอ.  และ ตามตัวบงชีแ้ละเกณฑของสถาบัน 

 2.   สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบัน แยกตามแตละ

องคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพฒันา 

 3.   เปาหมายการดําเนินงานระยะส้ัน ระยะยาวในอนาคต 

 4.   แผนการพฒันาสถานศึกษาในอนาคตใหสอดรับกับเปาหมาย 
 

ตารางที ่ส 1.     ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. 

ประเภทสถาบัน � เนนวจิัย � เนนพัฒนาสังคม � เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม � เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมิน  

เปาหมาย1 

 

 

ผลการดําเนนิงาน1 

( ตามเกณฑสกอ.) 

องคประกอบที่ 1    

   ตัวบงชีท้ี ่1.1 

   ตัวบงชีท้ี ่1.2 

เฉล่ียคะแนน

องคประกอบที่ 1 
  

 

องคประกอบที่ 2 

   ตัวบงชีท้ี ่2.1 

   ตัวบงชีท้ี ่2.2 

   ตัวบงชีท้ี ่2.3 

   ตัวบงชีท้ี ่2.4 

   ตัวบงชีท้ี ่2.5    
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1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุ 

เปนจํานวนหรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ    



       

   

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมิน  

เปาหมาย1 

 

 

ผลการดําเนนิงาน1 

( ตามเกณฑสกอ.) 

   ตัวบงชีท้ี่ 2.6    

   ตัวบงชีท้ี ่2.7 
   ตัวบงชีท้ี ่2.8  
   ตัวบงชีท้ี ่2.9 
   ตัวบงชีท้ี ่2.10 
   ตัวบงชีท้ี ่2.11 
   ตัวบงชีท้ี ่2.12 
   ตัวบงชีท้ี ่2.13 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนวจิัย) 

เฉล่ียคะแนน  

องคประกอบที่ 2   

 

องคประกอบที่ 3    

   ตัวบงชีท้ี ่3.1 
   ตัวบงชีท้ี ่3.2 

เฉล่ียคะแนน

องคประกอบที่ 3   

 

องคประกอบที่ 4    
   ตัวบงชีท้ี ่4.1 
   ตัวบงชีท้ี ่4.2 
   ตัวบงชีท้ี ่4.3 
   ตัวบงชีท้ี ่4.4 
   ตัวบงชีท้ี ่4.5 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนวจิัย) 

เฉล่ียคะแนน 

  

 
องคประกอบที่ 4 
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1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจาํนวน    

  หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ    



       

   

 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมิน  

เปาหมาย1 

 

 

ผลการดําเนนิงาน1 

( ตามเกณฑสกอ.) 

องคประกอบที่ 5    

   ตัวบงชีท้ี ่5.1 
   ตัวบงชีท้ี ่5.2 
   ตัวบงชีท้ี ่5.3 
   ตัวบงชีท้ี ่5.4 
   ตัวบงชีท้ี ่5.5 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนการพัฒนา

สังคม) 

เฉล่ียคะแนน

องคประกอบที่ 5   

 

องคประกอบที่ 6    

   ตัวบงชีท้ี ่6.1  
   ตัวบงชีท้ี ่6.2 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม) 

 ตัวบงชี้ที ่6.3 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม) 

เฉล่ียคะแนน 

  

 

องคประกอบที่ 6 
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1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจาํนวน    

  หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ    



       

   

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมิน  

เปาหมาย1 

 

 

ผลการดําเนนิงาน1 

( ตามเกณฑสกอ.) 

องคประกอบที่ 7    

   ตัวบงชีท้ี ่7.1 
   ตัวบงชีท้ี ่7.2 
   ตัวบงชีท้ี ่7.3 
   ตัวบงชีท้ี ่7.4 
   ตัวบงชีท้ี ่7.5 
   ตัวบงชีท้ี ่7.6 
   ตัวบงชีท้ี ่7.7 
   ตัวบงชีท้ี ่7.8 
   ตัวบงชีท้ี ่7.9 

เฉล่ียคะแนน

องคประกอบที่ 7   

 

องคประกอบที่ 8    

   ตัวบงชีท้ี ่8.1 
   ตัวบงชีท้ี ่8.2 

เฉล่ียคะแนน 

  

 

องคประกอบที่ 8 

องคประกอบที่ 9    

   ตัวบงชีท้ี ่9.1 
   ตัวบงชีท้ี ่9.2 
   ตัวบงชีท้ี ่9.3 

เฉล่ียคะแนน

องคประกอบที่ 9 
  

 

เฉล่ียคะแนนรวมทกุ

ตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ   

 

 
 
 

   196 
 

         

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจาํนวน    

  หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ    



       

   

ตารางที ่ส 2.     ตารางสรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษาเฉพาะตัวบงชีข้องสกอ. 
 

ประเภทสถาบัน � เนนวจิัย � เนนพัฒนาสังคม � เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม � เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมิน  

เปาหมาย1 

 

 

ผลการดําเนนิงาน1 

( ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที ่1    
   ตัวบงชีท้ี ่2.9 

   ตัวบงชีท้ี ่2.10 

   ตัวบงชีท้ี ่2.11 

   ตัวบงชีท้ี ่2.12 

เฉล่ียคะแนน 

  

 
มาตรฐานที ่1 

มาตรฐานที ่2 ก    
   ตัวบงชีท้ี ่1.1 

   ตัวบงชีท้ี ่1.2 

   ตัวบงชีท้ี ่2.7 

   ตัวบงชีท้ี ่7.1 

   ตัวบงชีท้ี ่7.2 

   ตัวบงชีท้ี ่7.4 

  ตัวบงชีท้ี 7.5 

   ตัวบงชีท้ี ่7.6 

   ตัวบงชีท้ี ่7.7 

   ตัวบงชีท้ี ่7.8 

   ตัวบงชีท้ี ่7.9 

   ตัวบงชีท้ี ่8.1 

   ตัวบงชีท้ี ่8.2 

   ตัวบงชีท้ี ่9.1 

   ตัวบงชีท้ี ่9.2 

   ตัวบงชีท้ี ่9.3 

เฉล่ียคะแนน 

  

 
มาตรฐานที ่2 ก 
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1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจาํนวน    

  หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ    



       

   
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมิน  

เปาหมาย1 

 

 

ผลการดําเนนิงาน1 

( ตามเกณฑสกอ.) 

   มาตรฐานที ่2 ข 

   ตัวบงชีท้ี ่2.1 

   ตัวบงชีท้ี ่2.2 

   ตัวบงชีท้ี ่2.3 

   ตัวบงชีท้ี ่2.4 

   ตัวบงชีท้ี ่2.5 

   ตัวบงชีท้ี ่2.6 

   ตัวบงชีท้ี ่2.8 

   ตัวบงชีท้ี ่2.13 

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนวจิัย) 

   ตัวบงชีท้ี ่3.1 

   ตัวบงชีท้ี ่3.2 

   ตัวบงชีท้ี ่4.1 

   ตัวบงชีท้ี ่4.3 

   ตัวบงชีท้ี ่4.4 

   ตัวบงชีท้ี ่4.5   

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนวจิัย) 

   ตัวบงชีท้ี ่5.1 

   ตัวบงชีท้ี ่5.2 

   ตัวบงชีท้ี ่5.3 

   ตัวบงชีท้ี ่5.4 

ตัวบงชีท้ี ่5.5    

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนการพัฒนา

สังคม) 
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1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจาํนวน    

  หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ    



       

   

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมิน  

เปาหมาย1 

 

 

ผลการดําเนนิงาน1 

( ตามเกณฑสกอ.) 

   ตัวบงชีท้ี่ 6.1    

ตัวบงชีท้ี่ 6.2 

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนพัฒนาศิลปะ

และวัฒนธรรม) 

ตัวบงชีท้ี่ 6.3 

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน

ที่เนนพัฒนาศิลปะ

และวัฒนธรรม) 

  

 เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานที ่2 ข 

   มาตรฐานที ่3 

   ตัวบงชีท้ี ่4.2 

   ตัวบงชีท้ี ่7.3 

เฉล่ียคะแนน 

  

 
มาตรฐานที ่3 

เฉล่ียคะแนนรวม 

  

 
ทุกตัวบงชี้ของ 

ทุกมาตรฐาน 

 
ภาคผนวก  ประกอบดวยเอกสารเพิ่มเติมที่มีความสมบูรณในตัวเอง และเปนหลักฐานในการตรวจสอบ

คุณภาพ โดยจัดไวในสวนสุดทายของรายงาน เชน 

  1.  รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน 

   2.  รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 

  3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมา 

 4.  เอกสารเกีย่วกับการติดตามประเมินผลตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เชน แบบ       

สํารวจเร่ืองบณัฑิต แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ฯลฯ 

ขอมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Common Data Set)  ดังนี ้     5.  
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1 ใหระบุเปนตัวเลขท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวบงชี้น้ัน ๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวน    

  หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ    



    

ขอมูลพืน้ฐาน   ประจําปการศึกษา...........(การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะที ่
ระบุใหใชรอบปงบประมาณ  โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาตามนิยามของสมศ.1 และภาพรวมของสถาบัน 
 

 
 

           

กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 
สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

           องคประกอบที่ 1 
(ใชรอบปงบประมาณ) 

• จํานวนตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ 
• จํานวนตัวบงชี้ของ 
แผนปฏิบัติงานประจําป

ที่บรรลุเปาหมาย 
           องคประกอบที่ 2 

• จํานวนหลักสูตร 

ที่เปดสอนทั้งหมด 

  - ระดับอนุปริญญา 

  - ระดับปริญญาตรี  

  - ระดับปริญญาโท 

(แผน ก ) 

  - ระดับปริญญาโท 

(แผน ข )  

  - ระดับปริญญาเอก  

• จํานวนหลักสูตรที่มี

จํานวนและคุณวุฒิ

อาจารยเปนไปตาม 

เกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตร พ.ศ. 2548  

และแนวปฏิบติัที่ 

เกี่ยวของ   
 

1  ดูเพ่ิมเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th 



       

   
 
 

 
 

           

กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 
สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

             - ระดับอนุปริญญา 

  - ระดับปริญญาตรี  

  - ระดับปริญญาโท  

  - ระดับปริญญาเอก 

•  จาํนวนหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาที ่

อาจารยมีภาระงานที่

ปรึกษาวทิยานิพนธ

และการคนควาอิสระ

เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

  - ระดับปริญญาโท  

  - ระดับปริญญาเอก 

• จํานวนหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาที่

นักศึกษาปฏิบติัตาม

เกณฑสําเร็จ

การศึกษาครบถวน

ตามที่ระบุในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

  - ระดับปริญญาโท  

ระดับปริญญาเอก   - 

•  จํานวนบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดงานทาํ

ตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 

สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

• ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูเรียนในเร่ือง

คุณภาพการสอนและ

ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (เทียบจากคา 

5 ระดับ) เฉล่ียทุก

หลักสูตร    

  - ระดับอนุปริญญา 

    (ภาคปกติ) 

  - ระดับอนุปริญญา 

    (ภาคพิเศษ) 

  - ระดับปริญญาตรี     

    (ภาคปกติ) 

  - ระดับปริญญาตรี    

    (ภาคพิเศษ) 

  - ระดับปริญญาโท  

    (ภาคปกติ) 

  - ระดับปริญญาโท  

    (ภาคพิเศษ) 

  - ระดับปริญญาเอก  

    (ภาคปกติ) 

  - ระดับปริญญาเอก  

    (ภาคพิเศษ) 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 

สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

• จํานวนหลักสูตรที่

จัดทําข้ึนใหมหรือที่

ปรับปรุงและจํานวน

หลักสูตรที่ยงัไมมีการ

ปรับปรุงซึ่งมีโครงการ

หรือกิจกรรมทีบุ่คคล 

ชุมชน องคกร

ภายนอกมีสวนรวม 

  - ระดับอนุปริญญา 

  - ระดับปริญญาตรี  

  - ระดับปริญญาโท 

  - ระดับปริญญาเอก 

•  จาํนวนนักศึกษา

รวมทุกหลักสูตร 

  -  ระดับอนุปริญญา 

     (ภาคปกติ) 

  -  ระดับอนุปริญญา 

     (ภาคพิเศษ) 

  -  ระดับปริญญาตรี  

     (ภาคปกติ) 

  -  ระดับปริญญาตรี  

     (ภาคพิเศษ) 

  -  ระดับปริญญาโท  

     (ภาคปกติ) 

  -  ระดับปริญญาโท  

     (ภาคพิเศษ)   
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 

สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

  -  ระดับปริญญาเอก  

     (ภาคปกติ) 

  -  ระดับปริญญาเอก  

     (ภาคพิเศษ) 

• จํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา 

(FTES) รวมทกุหลักสูตร

  -  ระดับอนุปริญญา 

     (ภาคปกติ) 

  -  ระดับอนุปริญญา 

     (ภาคพิเศษ)   

  -  ระดับปริญญาตรี  

     (ภาคปกติ) 

  -  ระดับปริญญาตรี  

     (ภาคพิเศษ) 

  -  ระดับปริญญาโท  

     (ภาคปกติ) 

  -  ระดับปริญญาโท  

     (ภาคพิเศษ) 

  -  ระดับปริญญาเอก  

     (ภาคปกติ) 

  -  ระดับปริญญาเอก  

     (ภาคพิเศษ) 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 

สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

•  จาํนวนนักศึกษา 

เต็มเวลาเทียบเทา

(FTES)ทั้งหมดเม่ือปรับ

คามาเปนปริญญาตรี 

   -  จาํนวนนกัศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา 

(ภาคปกติ) 

   -  จาํนวนนกัศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา 

(ภาคพิเศษ) 

•  จาํนวนอาจารย

ประจําทัง้หมด 

•  จํานวนอาจารย

ประจําที่ลาศึกษาตอ 

•  จํานวนอาจารย

ประจําทัง้หมดวุฒิ

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

•  จํานวนอาจารย
ประจําทัง้หมดวุฒิ

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา     

 • จาํนวนอาจารย

ประจําทัง้หมดวุฒิ

ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 

สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

• จํานวนอาจารย

ประจําทัง้หมดที่ไมมี

ตําแหนงวิชาการ 
• จํานวนอาจารย

ประจําทัง้หมดที่มี

ตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 

• จํานวนอาจารย

ประจําทัง้หมดที่มี

ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย  
• จํานวนอาจารย

ประจําทัง้หมดที่มี

ตําแหนงศาสตราจารย  
• จํานวนอาจารย

ประจําระดับบัณฑิต 

ศึกษาที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนที่จะเปน

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ (เฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง) 
• จํานวนอาจารย

ประจําระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ทาํ

หนาที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ   
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 

สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

           • จํานวนบุคลากร

ประจําสายสนบัสนุน

ทั้งหมด  
• จํานวนบุคลากร

สายสนบัสนนุที่เปน

นักวจิัย 

• จํานวนนักวิจัยที่ลา

ศึกษาตอ 
• จํานวนอาจารย

ประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการหรือนาํเสนอ

ผลงานวิชาการ 

    -  ในประเทศ 

    -  ตางประเทศ 
• จํานวนบุคลากร

ประจําสายสนบัสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพ 

     - ในประเทศ 

     - ตางประเทศ 

• จํานวนผลงานวิจยั

และ/หรือนวัตกรรมการ

เรียนการสอนของ

คณาจารย 

•จํานวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมด  
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 

สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

• จํานวนบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ไมมี

งานทาํประจํากอนเขา

ศึกษา 

• จํานวนบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

• จํานวนบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ไมมีงาน

ทําประจาํกอนเขา

ศึกษาและไดงานทํา

และประกอบอาชีพ

อิสระหลังสําเร็จ

การศึกษา  

• จํานวนบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ไมมีงาน

ทําประจาํกอนเขา

ศึกษาและไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตน

เปนไปตามเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม ภาพรวม 

สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 
รายการ ของสถาบัน

• จํานวนบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ไมมีงาน

ทําประจํากอนเขาศึกษา

และไดรับเงินเดือน

เร่ิมตนสูงกวาเกณฑ

หลังสําเร็จการศึกษา 

• จํานวนบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ไมมีงาน

ทําประจํากอนเขาศึกษา

และไดรับเงินเดือน

เร่ิมตนตํ่ากวาเกณฑ

หลังสําเร็จการศึกษา  

• ระดับความพึงพอใจ

ของนายจาง

ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทยีบจากคา 

ระดับ)  5 

• จํานวนนักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 

5 ปที่ผานมาทัง้หมดทุก

ระดับการศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลประกาศ 

เกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

              - ดานวิชาการ วชิาชพี 

   - ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

   - ดานกฬีา สุขภาพ 

   - ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   - ดานส่ิงแวดลอม 
• จาํนวนรางวัล

ประกาศเกียรติคุณ 

ยกยองทีน่กัศึกษา

ปจจุบนัและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 

5 ปที่ผานมาทัง้หมดทกุ

ระดับการศึกษาท่ีไดรับ

ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

   -  ดานวทิยานิพนธ
บัณฑิตศึกษา 

ดานวชิาการ วชิาชพี    -  

   -  ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
-  ดานกฬีา สุขภาพ 

-  ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ดานส่ิงแวดลอม    -  
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

  •            จํานวนนักศึกษา    

บัณฑิตศึกษาปจจุบัน 

และศิษยเการะดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ 

ผานมาทั้งหมดที่ไดรับ

รางวัลประกาศเกียรติคุณ 

ยกยองระดับชาติหรือ 

นานาชาติจากผลงานวิจัย 

และ/หรือวิทยานิพนธ 
•จํานวนนักศึกษา 

ปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก 

ระดับการศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

• จํานวนศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทกุระดับ

การศึกษา 
ระดับอนุปริญญา - 

- ระดับปริญญาตรี 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับปริญญาเอก 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

           • จํานวนนกัศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกา

ทั้งหมดทกุระดับ

การศึกษาที่ไดรับ

รางวัลประกาศเกียรติ

คุณยกยอง 
ระดับชาติและ

นานาชาติ 
 - ดานวิชาการ วชิาชีพ 

 - ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 - ดานกีฬา สุขภาพ 

• จํานวนรางวลัประกาศ
เกียรติคุณยกยองที่

นักศึกษาปจจุบนัและ

ศิษยเกาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาท่ีไดรับ

ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

- ดานวิชาการ วชิาชีพ 

 - ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 - ดานกีฬา สุขภาพ 

 - ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - ดานส่ิงแวดลอม 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

องคประกอบที่ 3 
•  ผลการประเมิน

คุณภาพการใหบริการ

นักศึกษา (เทยีบจาก

คา 5 ระดับ) 

•  จาํนวนโครงการ

กิจกรรมนกัศึกษาแยก

ตามประเภทกิจกรรม 

    -  จํานวนกจิกรรม

วิชาการ 

    -  จํานวนนกัศึกษา

ที่เขารวมทุกกจิกรรม 

    -  จํานวนกจิกรรม

กีฬาและการสงเสริม

สุขภาพ 
     -  จาํนวนนกัศึกษา
ที่เขารวมทุกกจิกรรม 
     -  จาํนวนกจิกรรม
บําเพ็ญประโยชนและ

รักษาส่ิงแวดลอม 

     -  จาํนวนนกัศึกษา
ที่เขารวมทุกกจิกรรม   
     -  จาํนวนกจิกรรม
นันทนาการ     
ที่เขารวมทุกกจิกรรม 

     -  จํานวนกจิกรรม
สงเสริมศิลปวฒันธรรม 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

                -  จํานวนนกัศึกษา
ที่เขารวมทุกกจิกรรม 
องคประกอบที่ 4 
•จํานวนเงนิสนับสนนุ

การวิจยัและงาน

สรางสรรค(ใชรอบป 

งบประมาณ) 

   -  จาํนวนเงนิ
สนับสนนุจากภายนอก

สถาบัน 

   -  จาํนวนเงนิ
สนับสนนุจากภายใน

สถาบัน 

• จํานวนอาจารย

ประจําที่ไดรับทุนวิจัย

(ใชรอบปงบประมาณ) 

    -  จาํนวนทีไ่ดรับทุน
จากภายนอกสถาบัน 

   -  จาํนวนที่ไดรับทุน
จากภายในสถาบัน 

• จํานวนการเผยแพร

ผลงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 

-  จาํนวนผลงานที ่
ตีพิมพเผยแพรระดับ 

ชาติ 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

           -  จาํนวนผลงานที่
ตีพิมพเผยแพรระดับ

นานาชาติ 

   -  จาํนวนผลงานที ่
จดสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธบิัตร 

   -  จาํนวนผลงานที่

นําไปใชประโยชนระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

• จํานวนบทความ

วิจัยที่ไดรับอางอิงใน 

refereed journal 

หรือในฐานขอมูล 
           องคประกอบที่ 5 

• จาํนวนอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมใน

การบริการวิชาการ 

• จาํนวนกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการ 

• จํานวนแหลง

ใหบริการวิชาการและ

วิชาชพีระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

           • รอยละของระดับความ

พึงพอใจของผูรับ 

บริการ (จากผลสํารวจของ

ก.พ.ร. กรณีสถาบัน  

อุดมศึกษาของรัฐ) 
           องคประกอบที่ 6  

• จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

• จาํนวนผลงานหรือ

ชิ้นงานการพัฒนาองค

ความรูและสราง

มาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรม 

องคประกอบที่ 7 
• จํานวนอาจารยประจํา

(รวมนักวิจัย)ที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

- ดานการวิจัย 

- ดานศิลปวัฒนธรรม 

- ดานอื่นๆ 

• จํานวนรางวัลผลงาน

วิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ที่อาจารยประจําไดรับ 
- ดานการวิจัย 

- ดานศิลปวัฒนธรรม 

- ดานอื่นๆ 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

องคประกอบที่ 8  
(ใชรอบ
ปงบประมาณ) 
• รายรับทั้งหมดของ

สถาบัน 

• รายรับจากการ

บริการวิชาการและ

วิชาชพี 

• คาใชจายทัง้หมด

ของสถาบันโดยไม

รวมครุภัณฑ อาคาร

สถานที่และทีดิ่น 
• คาใชจายดาน

ครุภัณฑ อาคาร

สถานที่และทีดิ่น 

• คาใชจายและมูลคา

ในการบริการวิชาการ

และวิชาชพี 

• คาใชจายและมูลคา

ในการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

• คาใชจายเพื่อ

พัฒนาอาจารย 
• คาใชจายทีใ่ชใน

ระบบหองสมดุ 

คอมพิวเตอร และ

ศูนยสารสนเทศ 
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กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 
รายการ สาขา 

1 

สาขา 

2 
สาขา 

3 
สาขา 

4 
สาขา 

5 
สาขา 

6 
สาขา 

7 
สาขา 

8 
สาขา 

9 
สาขา 

10 

ภาพรวม

ของสถาบัน

           • เงนิเหลือจายสุทธ ิ

สินทรัพยถาวร • 
           องคประกอบที่ 9 

• ระดับความสําเร็จ

ของการประกนั

คุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ 5 

ระดับของสกอ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   ******************************************************************* 
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ภาคผนวกที่ 3 
    ตารางเปรียบเทียบตัวบงช้ีของสํานกังานคณะกรรมการ 
    การอดุมศึกษา (สกอ.)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ   
    ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)(สมศ.)  
    และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางเปรยีบเทียบตัวบงชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานกังานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และ สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

         หมายถงึ ตัวบงชี้ตัวเดียวกนัและเกณฑเดียวกนั 

หมายถงึ ตัวบงชี้ที่คลายกนัสามารถใชขอมูลของสถาบันประเมนิได ทั้งตัวบงชี ้

             ของสกอ. และสมศ. 

           หมายถงึ ตัวบงชี้ที่สามารถใชขอมูลพื้นฐานรวมกนั (แตรอบปที่ใชอาจตางกนัใน  

กรณีของ ก.พ.ร.)  ดังนั้น ภายใตตัวบงชี้ของ สกอ. เหลานี้ สถาบันจึง  

ควรเพิ่มตัวบงชี้ของ สมศ. เขาไปเปนตัวบงชี้ภายในของสถาบัน ทั้งนี้   

เพื่อสามารถใช SAR ฉบับเดียว สําหรับการประเมินตามตัวบงชี้ของ   

สกอ. และสมศ.  เชน อาจเพิ่มตัวบงชี้ที ่1.2,1.7 และ 1.8   

ของสมศ.  เปนตัวบงชี้ที ่ 2.1.1, 2.1.2  และ 2.1.3  ตามลําดับ 
 
ตัวบงชี้ของ สมศ.   ตัวบงชี้ของ สกอ.                  ตัวชี้วดัของ ก.พ.ร. 
                                                                                                  (ปงบประมาณ 2550) 
ตัวบงชีท้ี่ 5.3    ตัวบงชีท้ี่ 1.1   

                                                                       ตัวบงชีท้ี ่1.2                                            ตัวช้ีวัดที ่3 

ตัวบงชีท้ี่ 1.2    

ตัวบงชีท้ี่ 1.7                                       ตัวบงชีท้ี่ 2.1                                ตัวช้ีวัดที ่4.1.2 

ตัวบงชีท้ี่ 1.8                                                                                     ตัวช้ีวัดที ่4.1.5 

ตัวบงชีท้ี่ 6.1                                                                                                                  ตัวช้ีวัดที ่22 

 

ตัวบงชีท้ี่ 6.6                                                    ตัวบงชีท้ี ่2.2                                              ตัวช้ีวัดที่ 23 

ตัวบงชีท้ี่ 6.7                                                           

 ตัวบงชีท้ี่ 2.3 

ตัวบงชีท้ี่ 6.2                                                    ตัวบงชีท้ี ่2.4 

ตัวบงชีท้ี่ 6.3                                                    ตัวบงชีท้ี ่2.5                                               ตัวช้ีวดัที่ 16 

ตัวบงชีท้ี่ 6.4                                                    ตัวบงชีท้ี ่2.6 

ตัวบงชีท้ี่ 6.5                                                    ตัวบงชีท้ี ่2.7                                               ตัวช้ีวดัที่ 8 
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ตัวบงชี้ของ สมศ.                                 ตัวบงชีข้อง สกอ.                              ตัวชีว้ัดของ ก.พ.ร. 
      (ปงบประมาณ 2550) 
 

      ตัวบงชีท้ี่ 2.8 

ตัวบงชีท้ี่ 1.1  ตัวบงชีท้ี่ 2.9                                               ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 

ตัวบงชีท้ี่ 1.3   ตัวบงชีท้ี่ 2.10 

ตัวบงชีท้ี่ 1.4  ตัวบงชีท้ี่ 2.11                                              ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 

ตัวบงชีท้ี่ 1.5  ตัวบงชีท้ี่ 2.12                                              ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4 

ตัวบงชีท้ี่ 1.6  

 ตัวบงชีท้ี่ 2.13 

ตัวบงชีท้ี่ 3.1  

ตัวบงชีท้ี่ 6.8  ตัวบงชีท้ี่ 3.2 

 ตัวบงชีท้ี่ 4.1 

 ตัวบงชีท้ี่ 4.2 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2    

ตัวบงชีท้ี่ 2.3                                       ตัวบงชีท้ี่ 4.3                                ตัวช้ีวัดที ่4.2.2 

ตัวบงชีท้ี่ 2.4                                                                                     ตัวช้ีวัดที ่4.2.3 

ตัวบงชีท้ี่ 2.5                                                                                                                             

 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1   ตัวบงชีท้ี่ 4.4                                              ตัวช้ีวัดที ่4.2.1 

ตัวบงชีท้ี่ 2.7                                                                             ตัวช้ีวัดที ่4.2.5 

 

ตัวบงชีท้ี่ 2.6   ตัวบงชีท้ี่ 4.5                                              ตัวช้ีวัดที ่4.2.4 

ตัวบงชีท้ี่ 3.3 ตัวบงชีท้ี่ 5.1                                              ตัวช้ีวัดที ่4.3.5 

ตัวบงชีท้ี่ 3.7 

ตัวบงชีท้ี่ 3.2  ตัวบงชีท้ี่ 5.2                                              ตัวช้ีวัดที ่4.3.3 

ตัวบงชีท้ี่ 3.1  ตัวบงชีท้ี่ 5.3               ตัวช้ีวดัที่ 4.3.1 

 ตัวบงชีท้ี่ 5.4                                               ตัวช้ีวัดที่ 6 

ตัวบงชีท้ี่ 3.5  ตัวบงชีท้ี่ 5.5                                               ตัวช้ีวัดที่ 4.3.4 

ตัวบงชีท้ี่ 4.1  ตัวบงชีท้ี่ 6.1                                               ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1 

ตัวบงชีท้ี่ 4.3  ตัวบงชีท้ี่ 6.2                                               ตัวช้ีวัดที่ 4.4.4 
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ตัวบงชี้ของ สมศ.          ตัวบงชี้ของ สกอ.          ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
     (ปงบประมาณ 2550) 
 

ตัวบงชีท้ี่ 4.4  ตัวบงชีท้ี่ 6.3                                           ตัวช้ีวัดที ่4.4.5 

ตัวบงชีท้ี่ 5.1  ตัวบงชีท้ี่ 7.1                                           ตัวช้ีวัดที ่13 

 ตัวบงชีท้ี่ 7.2 

ตัวบงชีท้ี่ 5.2  ตัวบงชีท้ี่ 7.3                                         ตัวช้ีวัดที ่20 

ตัวบงชีท้ี่ 5.9  ตัวบงชีท้ี่ 7.4                                         ตัวช้ีวัดที ่15 

ตัวบงชีท้ี่ 5.11 

ตัวบงชีท้ี่ 5.5  ตัวบงชีท้ี่ 7.5                                         ตัวช้ีวัดที ่17,18 

 ตัวบงชีท้ี่ 7.6                                ตัวช้ีวัดที ่14 

 ตัวบงชีท้ี่ 7.7 

 ตัวบงชีท้ี่ 7.8 

 ตัวบงชีท้ี่ 7.9 

ตัวบงชีท้ี่ 3.4    

ตัวบงชีท้ี่ 3.6                                       ตัวบงชีท้ี่ 8.1                                ตัวช้ีวัดที ่4.4.2 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2                                                                                     ตัวช้ีวัดที ่4.4.3 

ตัวบงชีท้ี่ 5.6                                                                                                               ตัวช้ีวัดที ่19 

ตัวบงชีท้ี่ 5.7   

ตัวบงชีท้ี่ 5.8   

ตัวบงชีท้ี่ 5.10  

ตัวบงชีท้ี่ 6.9    

 

ตัวบงชีท้ี่ 5.4  ตัวบงชีท้ี่ 8.2 

ตัวบงชีท้ี่ 7.1   ตัวบงชีท้ี่ 9.1 

 ตัวบงชีท้ี่ 9.2 

ตัวบงชีท้ี่ 7.2   ตัวบงชีท้ี่ 9.3    ตัวชี้วัดที ่7 
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ภาคผนวก 4 
แบบรายงานผลการประเมนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการประเมิน 
 

1.  รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (พรอมลายเซ็น) 

2.  บทนาํ 

            • สรุปขอมูลพื้นฐานของสถาบัน (จุดเนน, สัณฐานโดยยอ) 

3.  วิธีประเมนิ 

    3.1 การวางแผนและการประเมิน 

             • การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยีย่ม 

  • การดําเนินการระหวางตรวจเย่ียม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณผูมีสวน 

               ไดสวนเสยี) 

  • การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

  3.2 วิธกีารตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

4.  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตารางที ่4.1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเปาหมาย   

 

ตัวตั้ง 

หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน  

   =  ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรล ุ

  X   = ไมบรรล ุ (เกณฑสกอ.) 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ 

ที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้ 1.1      

   
 

    
ตัวบงชี้ 1.2 

ตัวบงชี้ 2.1      

ตัวบงชี้ 2.2      

ตัวบงชี้ 2.3      

  

ตัวบงชี้ 2.4 
 

 
    

  
 

    

 

 
 

ตัวบงชี้ 2.5  
 

    

 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจาํนวน 

   หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 

 
 

 



 

ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเปาหมาย   

 

ตัวตั้ง 

หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน  

   = ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรล ุ

  X   = ไมบรรล ุ (เกณฑสกอ.) 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

  
 

    

 

 
 

ตัวบงชี้ 2.6  
 

    

ตัวบงชี้ 2.7      

ตัวบงชี้ 2.8   

 
   

  

ตัวบงชี้ 2.9 
 

 
    

   
 

    
ตัวบงชี้ 2.10 

ตัวบงชี้ 2.11      
 

 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจาํนวน 

   หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 
 

 



 

ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  ผลการดําเนินงาน1      บรรลุเปาหมาย  

 

ตัวตั้ง 

หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน  

   = ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 
 

บรรล ุ

  X   = ไมบรรล ุ (เกณฑสกอ.) 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

  
 

    

  
 

    

 

 
 

ตัวบงชี้ 2.12 

 
 

    

   
 

    
ตัวบงชี้ 2.13 

ตัวบงชี้  3.1      

ตัวบงชี้  3.2      

ตัวบงชี้  4.1      

ตัวบงชี้  4.2      

 
1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจาํนวน 

   หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 
 

 

 

 

 



 

ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเปาหมาย   

 

ตัวตั้ง 

หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน  

   = เปาหมาย1  ตัวบงชี้คุณภาพ     

ตัวหาร 
ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรล ุ

  X   = ไมบรรล ุ (เกณฑสกอ.) 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

  
 

    

 

 
 

ตัวบงชี้  4.3  
 

    

  
 

    

 

 
 

ตัวบงชี้  4.4  
 

    

  

ตัวบงชี้  4.5 
 

 
    

      

ตัวบงชี้  5.1 
     

  
 

    

 

 
 

ตัวบงชี้  5.2  
 

    

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจาํนวน 

   หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 



 

ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเปาหมาย   

หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน  

   = ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1  

ตัวตั้ง 
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรล ุ

  X   = ไมบรรล ุ (เกณฑสกอ.) 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

  
 

    

 

 
 

ตัวบงชี้  5.3  
 

    

   
 

    
ตัวบงชี้  5.4 

ตัวบงชี้  5.5       

      

ตัวบงชี้  6.1 
     

ตัวบงชี้  6.2      

ตัวบงชี้  6.3      

ตัวบงชี้  7.1      

ตัวบงชี้  7.2      
 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจาํนวน 

   หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 

 



 

ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเปาหมาย   

หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน  

   =   

ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1 ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรล ุ

  X   = ไมบรรล ุ (เกณฑสกอ.) 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้  7.3      

ตัวบงชี้  7.4      

ตัวบงชี้  7.5      

ตัวบงชี้  7.6      

  
 

    

  
 

    

 

 
 

ตัวบงชี้ 7.7 

 
 

    

ตัวบงชี้  7.8      

ตัวบงชี้  7.9      

ตัวบงชี้  8.1      

ตัวบงชี้  8.2      

 
1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจาํนวน 

   หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 



 

ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  ผลการดําเนินงาน1 

ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1 
 

ตัวตั้ง 
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 

   = บรรล ุ

  X   = ไมบรรล ุ

 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้  9.1      

ตัวบงชี้  9.2      

     ตัวบงชี้  9.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑทีใ่ชประเมินสําหรับตัวบงชีน้ัน้ ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจาํนวน 

   หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ



5.  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

     5.1 สรุปผลการประเมนิ (รายงานตามตารางที่ ป.2 และ ตารางท่ี ป.3 )  

 
ตารางที่ ป.2    ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

 
           

 องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
 นอยกวาหรือเทากับ 1.50  ไมไดมาตรฐาน 
 1.51 – 2.50  มาตรฐานอยูในเกณฑยอมรับได  
 2.51 – 3.00  ไดมาตรฐาน 

       หมายเหตุ 

 

องคประกอบที่ 1 
 

   

 

องคประกอบที่ 2 
 

   

 

องคประกอบที่ 3 
 

   

 

องคประกอบที่ 4 
 

   

 

องคประกอบที่ 5  
 

   

 

องคประกอบที่ 6 
 

   

 

องคประกอบที่ 7 
 

   

 

องคประกอบที่ 8 
 

   

 

องคประกอบที่ 9 
 

   

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 
 

   

 
 
 
 
 



 
ตารางที่ ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
           

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
 นอยกวาหรือเทากับ  1.50  ไมไดมาตรฐาน 
 1.51 – 2.50  มาตรฐานอยูในเกณฑยอมรับได  
 2.51 – 3.00  ไดมาตรฐาน 

         หมายเหตุ 

 

มาตรฐานที่ 1 
 

 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 ก 
 

 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 ข 
 

 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3 
 

 
 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
 

 
 

ของทุกมาตรฐาน 
 

 

     5.2 จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบและมาตรฐาน (ระบุจดุเดน วธิีปฏิบัติและ

ผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี หรือ นวัตกรรมทีส่รางข้ึน ตลอดจนเงื่อนไขของความสําเร็จ ระบุจุดที่

ควรพัฒนาพรอมทั้งสาเหตุของปญหาและขอเสนอแนะ) 

 

6. ภาคผนวก 

             • ตารางการตรวจเยี่ยม 

             • บันทึกภาคสนาม 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายงานควรมีความยาว 15-20 หนากระดาษ A4 ไมรวมภาคผนวก 
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