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  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีอํานาจ

หนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศไดมีนโยบายใหทบทวน

องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไปและความ

เคล่ือนไหวดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  รวมทั้งการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่จะเริ่มตนในปงบประมาณ 2554 จนถึงปงบประมาณ 2558  ซึ่ง

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหความเห็นชอบใหเผยแพรและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษานําไปใชเปน

แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต้ังแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 

 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคใหสถาบันอุดมศึกษามี

แนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจนสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนา

อุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา ระดับอุดมศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และหวังเปนอยางยิ่งวา

เอกสารฉบับนี้จะเปนคูมือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และนําไปสูการ

สรางผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเปาหมายของแตละกลุมสถาบัน 
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  1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
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  5. การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 8 

  5.1  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
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  5.2  แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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  6. การเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
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สารบัญตาราง 

ตารางที่            หนา 

5.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ  148 

5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   152 

5.3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   156 

5.4 มุมมองดานบริหารจัดการทีสํ่าคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  157 
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สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่            หนา 

1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ       8 

1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมนิคุณภาพภายนอก 14 

2.1 วงจรในการจดักระบวนการประเมินคุณภาพภายใน     17 
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       ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 

ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะส้ันและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย

ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนส่ิงจําเปนที่

จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง

กันมากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขาม

พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค

อาเซียน  ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา                      

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา

องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การ

พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่ เปดโอกาสให ผูมีส วนไดสวนเสียมีสวนรวม

(participation) มีความโปรงใส (transparency)  และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

บทที่  1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 



2 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  

 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม  2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี

มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว

ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของ

บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

 

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และ

เปาประสงค (goals) ที่ต้ังไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุด

ที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่

ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่ เปนประโยชนตอผูมีส วนไดสวนเสีย  ทําใหมั่นใจวา

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูล

พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 

และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา    

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่

กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา

และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก   

การประกันคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม

และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ

แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกช่ือยอวา “สมศ.”  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอยางนอย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.

2544-2548) เสร็จส้ินไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) 

และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ 

สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลัก  

การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ต้ังหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมี

ความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2. พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กับการ 
 ประกันคุณภาพการศกึษา 
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รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ1 

ดังตอไปนี้ 

1) เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไมไดมุงเนนเร่ืองการตัดสิน  

การจับผิด หรือการใหคุณ – ใหโทษ 

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 

(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) 

3) มุงเนนในเร่ืองการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับ

ควบคุม 

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก

ฝายที่เกี่ยวของ 

5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา

ของชาติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย  แตยังคง

มีความหลายหลายในทางปฏิบัติ  โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 

 

 

 

                กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา

และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ  กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน 

คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับ

การศึกษาที่ตางกัน  รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตาม

ความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การ

ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน  ซึ่งระบบ

อุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอ

ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ

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

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

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน  สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถ

ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาใน

กลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกัน

ไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่

นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการ

สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ 

 กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน   หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญา

ตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น  เพื่อเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง

ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลง

เรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 กลุม ข  สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี  เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ

เปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคล

ในภูมิภาค  เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

 กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ

เฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือ

มนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนน

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้ง

สองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันใน

กลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 

เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
 กลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก  และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเนนการ
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ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูใน

แนวหนาระดับสากล  มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการ

แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 

 
 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 

5 ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่

พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง

วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช

เปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนด

นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ได

ใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่

ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่

คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใช

กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 

2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐาน

ยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน  คือ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการ

จัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของ

มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา

ของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสู

4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
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การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกตาง

กันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ

และความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับ

ปริญญาตรี  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  นอกจากนั้น  ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกัน

คุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ

สาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  

ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา

ทางไกล หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนา

ดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา

ไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด   

ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ

มาตรฐานและหลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอ่ืน  ๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหวาง

มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพ 

ที่  1.1 
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แผนภาพที่ 1.1  ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
                                
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                       
 
 
                                                                                                            
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนัก

ดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบาย

และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางใน

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทาง

วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงคท้ังในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสรางสังคมแหง 

การเรียนรู/สังคมแหงความรู 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 
มาตรฐาน 

ดานคุณภาพบณัฑิต 

มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

หลักเกณฑกํากับ

มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบันอุดม 

ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุณภาพ 

5.  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่

ตรวจสอบได (accountability)   

                   ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได

ระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ 

สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึง

ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง

สถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับ

สถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 5.1  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

       หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542 มีผลบังคับใช  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลอง

กับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 

ไดมีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ  

สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทํา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียม

ความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง  โดยสาระสําคัญ

เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง 

ตอมาในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ

การศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่

หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปล่ียนใหระบบการประกันคุณภาพ

ภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสาม

ปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาตอสาธารณชน  

 5.1.1  หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให

พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 

  1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

กําหนด 

 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ

การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว 

  3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายในที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

 5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้ 

1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือ

คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและ
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ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความ

มั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบ

นโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (2) 

คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลง

การเรียนรูอ่ืน (5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา(7) การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอ่ืนตามที่แตละสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

  ทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  

 5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ 

สภาสถาบัน  หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน  โดย

ใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 
                                      ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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 5.2  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
      5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการ 

พัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

เปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง  แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางาน 

ที่เร่ิมตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้  

เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เปน 

หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ 

 มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน  

  ตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาข้ึนในองคประกอบ

คุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก 

(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต  (3) กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การ

บริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งตัวบงช้ี

ดังกลาวสามารถช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ  ที่

เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมด  ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาตัวบงช้ีที่

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบงช้ีที่ใชประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิตหรือผลลัพธ  นอกจากนี้ ตัวบงช้ีที่ใชประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติ

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานไวดวยในบทที่ 4 เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบงช้ีดังกลาว

ไปใช 

   เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนว

ปฏิบัติที่เปนมาตรฐานซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
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  5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

 ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงาน

ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของ

คณะกรรมการหรือหนวยงานน้ี คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน

คุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการ

ปฏิบัติงาน ต้ังแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ

จําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือ

หนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถ

ใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

  5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

  การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ 

การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก

ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับต้ังแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา 

และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ ดี มี

ประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล

ตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตการวางแผน การปฎิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน 

ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 
  

 
 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ให

มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนา

6. การเชื่อมโยงระหวางการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมนิคุณภาพภายนอก 
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เกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา” 

 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มกีาร

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวย

เหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต

หรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัด

การศึกษา  ดังนั้น ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปน

สิ่งจําเปน โดยไดเช่ือมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 
แผนภาพที่ 1.2   ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      
   

จากแผนภาพท่ี 1.2  จะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

แลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการ

ประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  เพื่อ

นําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เอกสารดังกลาว

จะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 

และการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก 

สะทอนภาพที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ 

ขอมูลปอนกลับ 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

 

การตรวจเยี่ยม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 
การติดตาม
ผล 

ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

 

 

 
 

 

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก 3 ป 

รายงานประจําป 
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จุดมุงหมายของการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ 

ดําเนนิงานของสถาบนัตามระบบและกลไกที่สถาบันนัน้ๆ ไดกําหนดข้ึน ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันไดทราบ

สถานภาพที่แทจริง  อันจะนาํไปสูการกาํหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไว

อยางตอเนื่อง  การประเมินคุณภาพที่มปีระสิทธิภาพน้ัน ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน

จําเปนตองกาํหนดบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ทั้งนี้  สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนส้ินป

การศึกษาที่จะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้ 

1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป  และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม  (กรณีที่ เปน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินป

การศึกษาของแตละสถาบัน 

 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทางการจัด

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกลาวสามารถแยกได

เปน 4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล 

(do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

P =  กิจกรรมขอที่ 1 เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแตตนปการศึกษา โดยนําผลการ

ประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงระบบ

ประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุก

บทที่  2 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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หนวยงานในสถาบันไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันกอนเร่ิมปการศึกษา เพราะตอง

เก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน 

D = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแตตนปการศึกษา 

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

C = กิจกรรมขอที่ 3 – 8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทา และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษา

ถัดไป  

A  = กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย

คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้ง

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ัง

งบประมาณปถัดไป  หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรือ

งบประมาณพิเศษก็ได   

  

สําหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตอง

ดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อประโยชนของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย เพื่อการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะ

ประเทศและมีความเปนสากล 
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ตารางที ่2.1   วงจรในการจัดกระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน 
 

 

เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา 
 

ต.ค.- พค. 

    

มิ.ย. 

(เปดเทอม) 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ต.ค. 

 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

 

ม.ค. 

 

ก.พ. 

 

มี.ค. 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

มิ.ย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

 

 

 

                 

 
 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.- 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. 

1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจําป

การศึกษาใหม โดยประกาศตัวบงชี้ กอนเ ริ่มตนป

การศึกษาใหมและแจกคูมือการจัดทํา SAR (กรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้   วิธีการและกําหนดการ

ประเมินคุณภาพภายในประจําป) 

                        

2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่

ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online (มีทีมงานให

คําปรึกษากับบุคลากร และหรือหนวยงาน และหรือ

ภาควิชาในการเก็บขอมูลพรอมทั้งพิจารณาปรับปรุง

การดําเนินการตามความเหมาะสม) 

                 

ปงบประมาณ (ตค.- กย.) ปงบประมาณถัดไป 

ปการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 

พ.ค.- มิ.ย. 
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กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.- 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. 

3. ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาจัดทํา SAR 

และเตรียมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับภาควิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

             
 

      

4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา 

                 

5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR บนระบบ CHE 

QA Online และเตรียมการประเมินระดับคณะวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา  และแตง ตั้งกรรมการ

ประเมินระดับคณะวิชาและหนวยงานเทียบเทา 

                 

6. ประ เมิ น ระ ดับคณะวิ ช าห รือหน วยงาน

เทียบเทาบนระบบ CHE QA Online 
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กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.- 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. 

7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR บนระบบ CHE QA 

Online และเตรียมการประเมินระดับสถาบันและแตงตั้ง

กรรมการประเมินระดับสถาบัน 

                 

8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA 

Online และนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษา

ถัดไป 

                 

9. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผลการ

ประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน  (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภา

สถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือ

ปรับแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอ

ตั้งงบประมาณปถัดไป  หรือจัดทําโครงการพัฒนา

และเสนอใชงบประมาณกลางป       
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กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.- 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. 

10. สงรายงานประจําปที่ เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย SAR และ

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือ

หนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน)ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ CHE QA 

Online และหนวยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับ

จากสิ้นปการศึกษา) 
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2.1   การเตรยีมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน     

    2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป  
 ก. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช 

รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
                             ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูล

ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและการ

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบันอุดมศึกษาใน

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน  ต้ังแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 

(common data set) และเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส (e - SAR) รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณะเพ่ือการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายให

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใชฐานขอมูลดังกลาวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอ

สาธารณชนตามกฎหมาย 

             ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 

1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลา
เดียวกับที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุใน

รายงานการประเมินตนเอง 

                                           2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ 

จัดเอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด 

หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่

เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน  โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช  การนําเสนอ

เอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความ

เชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว  

           ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและ

องคประกอบคุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไวบน

2.  ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศกึษา 
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ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอการ

คนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน          

 
             2.1.2 การเตรียมบุคลากร 
 ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ 

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 

2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการ
สัมภาษณ  โดยยึดหลักวาตอบตามส่ิงที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น  เพื่อสรางความ

กระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น  เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 

4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจํา

ของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 

ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมี

บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้  

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด  

2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให
ขอมูลตอผูประเมิน  รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูล

เพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได 

3) มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญ

มาใหขอมูลอยางครบถวน 

4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่ เปนบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด  หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการ

ประเมินกําหนด 

5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถ
ประสานงานแกไขไดทันที 
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2.1.3  การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน 
    ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 

1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก 

โดยเปนหองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัด เต รียมคอมพิวเตอร  อุปกรณ เค ร่ือง เ ขียนในหองทํางานและ
อุปกรณเสริมอ่ืนๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง 

4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจน

บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอ่ืนใด 

เพิ่มเติม 

 ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน

การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 

 
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําส่ังแตงต้ังและจัดสงใหคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :  

 1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของ

ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู

ประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด

ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.  
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2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3  คน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของคณะ

วิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูที่มีความรูและ

ประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให

ไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได  สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมินจากภายในหรือนอก

สถาบันก็ได ในกรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานตองเปน 

ผูที่ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร         

ผูประเมินของ  สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตร

ผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่

ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

 ข. สถาบันอุดมศึกษาแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวา 

คณะกรรมการประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทาและระดับสถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัดสง username และ password ให

คณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนา

กอนวันรับการตรวจเย่ียมอยางนอย 2 สัปดาห  โดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลพื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพ

ของคณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ                           

                                 นอกจากนั้น ใหสถาบันแจงรายช่ือผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน  

คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address 

สําหรับติดตอ  
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ค.  ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อ

รวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม  การใหขอมูลที่

คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน  

 
2.2 การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 

1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจง
วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม  แตเตรียมพรอมสําหรับการ

นําเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน 

ตลอดจนอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน

สวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมื่อส้ินสุดการตรวจเย่ียม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 
 2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน รวมทั้ง

ผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนา

หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป  โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่

ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ  กําหนดเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลา

ส้ินสุดกิจกรรม  งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม  ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อให

สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบัน    

ชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับแก 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
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1.1   หลักการ 
 การพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ

สําคัญ 6 ประการ คือ  

1) ตัวบงช้ีพัฒนาขึ้นภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจ

หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดใน

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับ

ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซํ้าซอนในการ

ปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิต

และผลลัพธจะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาข้ึนและตัวบงชี้ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ เพื่อ

ความเช่ือมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมิน

ภายนอกของ สมศ.  

4) ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4  ดาน คือ ดานนักศึกษา

และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 

5) จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ข้ันตํ่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถ

เพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  

6) เ กณฑที่ พัฒนา ข้ึนมีทั้ งป ระ เภท เกณฑมาตรฐานทั่ ว ไปที่ ใ ช กั บทุ กก ลุ ม

สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนน

ระดับปริญญาตรี  กลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนน

บทที่ 3 
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 

1.  แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
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ระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ

ระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี้ 

 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 

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

พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

5) มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ .ศ .  2549  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ .ศ .  2548  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

 1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพื่อนํามา

พัฒนาตัวบงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 

9 ดานที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อใหสามารถวัด

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ไดครบทุกมาตรฐาน 

 1.2.3 กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาท่ีเปน 

ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุม

ทุกองคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
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 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  

4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร 

การเรียนรูและนวัตกรรม 

 1.2.5 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ 

ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการ

ประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการ

ดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือ

วาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉล่ีย กําหนดเกณฑการ

ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยที่แตละ 

ตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน  

 

                       ตัวอยางที่ 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51   

      คะแนนที่ได  = 5
100 

75.51
×            =   3.78   

 

                       ตัวอยางที่ 2 กําหนดรอยละ 85  เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบงชี้ไดรอยละ  34.62  

             คะแนนที่ได  = 5
85

62.34
×          =   2.04  

    

                                    ตัวอยางที่ 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 

200,000 บาท เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน 

  คะแนนที่ได  = 5
200,000 

152,500.35
×   =  3.81 
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  ตัวอยางที่ 4  กําหนดรอยละ 90  เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08  

   คะแนนท่ีได  5
90

92.08
×  =  5    

 

                  หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน  สรุปไดดังนี้                                   

1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉล่ียที่กําหนดใหเปน
คะแนน 5 จะไดคะแนน 5 

2) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉล่ียที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 

คํานวณคะแนนท่ีไดดังนี้     

 

    คะแนนที่ได   =     
         

     

    ขอปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 

        การคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการ

ปดทศนิยมตําแหนงที ่3 ตามหลักการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน 

                            72.364 เปน    72.36 

                                  3.975 เปน 3.98 

 

1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม

ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน 

ดังนี้  

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

 

 

คารอยละหรือคาเฉล่ียที่ไดจากการดําเนินการ                                    x  5 

คารอยละหรือคาเฉล่ียที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงช้ีนั้น ๆ  
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1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใช 

ตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

และหนวยงานท่ีมีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ที่จะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท 

โครงสราง และระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของ

หนวยงานที่รับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับ

เปนการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน 

3) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ที่ 

4.3 และตัวบงชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ในกรณีเชนนั้นจะตองระบุให

ชัดเจนและตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ตรงกับป

การศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด 

4) อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้  

9-12 เดือน  คิดเปน 1 คน 

6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  คําชี้แจงอ่ืนๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
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กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด เปน

กระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมี

การฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการ

จัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆ  

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย

สะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจใน

ขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนา

ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ

ตัวอยางเชน1   

1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 

2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 

3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 

4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 

5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)  

6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)  

7) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)  
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน 

(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ

มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 

                                                 
1 ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ต้ังแต พ.ศ.  

   2542-2547” . 

3.  นิยามศพัทที่ใชในตัวบงชี ้   
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การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ัน

จากนอกสถาบันของเจาของบทความ  
 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก

ตางประเทศ  
 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
 
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ

ปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา

ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและ

ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่แสดงออก

ทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ  
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จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงาน

วิจัยต้ังอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา

คนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 

4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

5) นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 

7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 

8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 

9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง 

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่น

และยืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไมใชอํานาจ

ครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณ

ตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) 

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) 

จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอสังคม 
 
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป

การศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

                                                 
2 ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแหงชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 



34 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

 ระบบทวิภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา 

   (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

-  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 

   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต  

   ตอภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หนวยกิตตอปการศึกษา 

                                       (15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

   -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา 

      (10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)  

 

ข้ันตอนการคํานวณคา  FTES มีดังนี้ 

1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดป

การศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการ

คํานวณ ดังนี้ 

 SCH =   ∑ nici 

เมื่อ  ni   =  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
     Ci   =   จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

         SCH 

 FTES  =                        

                      จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันไดมี

การคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 
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นักศึกษาภาคพิเศษ   หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได

นับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการสอนของ

อาจารยเปนการพิเศษ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสูความ

เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ

ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน

เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได   
 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน นักศึกษา 

ผูปกครอง  สมาคมผูปกครอง  ผูปฏิบัติงาน  คูความรวมมือทั้งที่ เปนทางการและไมเปนทางการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตาง ๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องคการที่ทํา

หนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจน

ชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการ

พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ

สถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ   โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ

แผนปฏิบัติการประจําป  

 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่

ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ

กิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จ

ของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา

โครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน   
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ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมา

ตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  
 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบที่ทําหนาที่ ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล 

รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ เปน 

เคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละ

ประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป 

  

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ หรือ 

วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล 

Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืน ๆ ที่เปนที่ยอมรับใน

ศาสตรนั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน

วารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 
 
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไป

ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน 

                                                 
3 ดูเพิ่มเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทาง

ศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมี

และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก 

เปนตน  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ

นํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 4 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ 

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ

เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่

ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 

ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ

สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่

และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ

สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได

เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน

สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 

                                                 
4 ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  
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ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ  การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) 

และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี

ของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ

บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน

โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม 

และอ่ืนๆ  

10)  หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่

ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมได

ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

 

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อใหไดรับการ

รับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 
 
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป

การศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปน

หนาที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ

อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจน

สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของ

กระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ

สมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้ง

อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคม

โดยรวม  
 
 
 

 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป  ฉบับที่  2 (พ .ศ . 2551-2565)  สํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.  องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 

องคประกอบที่ 1   ปรชัญา ปณธิาน วตัถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   
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7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                         

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา  

 

 

 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  1   ตัวบงชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบงชี้    : กระบวนการ   

 

คําอธิบายตัวบงชี้  : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพื่อให

สถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยาง

ยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน  

    ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือ

จุดเนนของสถาบันแลว  จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ  ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ   

รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปล่ียนแปลงของ

กระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถ

ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 
 
เกณฑมาตรฐาน :    

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.

2551 – 2554)   

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจําป  และคาเปาหมายของแตละ 

ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
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6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

8  ขอ 
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พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียน

การสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขา

ที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  

มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ  

ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนา

อาจารย (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน (จ) อุปกรณการศึกษา 

(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน

ของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอ่ืนตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามที่กฎกระทรวง 

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 
 
 
 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป  ฉบับที่  2 (พ .ศ . 2551-2565)  สํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

องคประกอบที่ 2    การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   
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7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                         

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

กระทรวงศึกษาธิการ  

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการการ     

อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
 
 
 

2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.2   อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

2.3   อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5   หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  8  ตัวบงชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ   

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน

วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง

หลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีที่

หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน

ภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่

เกี่ยวของดวย  

  (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ

ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี

กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ   กรณีหลักสูตรที่ ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตัวบงชี้ที่ 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ

ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ

ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 

กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร  
 
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :   

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุม ค1 
และ ง) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)              
 

หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับ

อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภา

สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในป

การศึกษานั้นๆ และนบัทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 

3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม 

หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป

ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได  

 

 

 



47 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

เกณฑการประเมิน  : 

  
1. เกณฑทัว่ไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3   ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ  

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ  

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  
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ชนิดของตัวบงชี้   : ปจจัยนําเขา   
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ

บุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการ

ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบัน

จึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน  
 
เกณฑการประเมิน   :  สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 

  1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  

0 – 5 หรือ 

  2)  แปลงคาการเพิ่ม ข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่มี คุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5   
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
 

1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

= รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 

กับปที่ผานมา ที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 6 ข้ึนไป 
  
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 

1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

= รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

2) คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 

กับปที่ผานมา ที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 12 ข้ึนไป 
 
 

ตัวบงชี้ที่  2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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สูตรการคํานวณ   :  
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําทีม่ีวฒุิปริญญาเอก 

 

                     รอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   =    

             

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      

                        คะแนนท่ีได    =       

 
หรือ 
                 1. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปที่ผาน

มา = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกในปที่ประเมนิ ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน 

                2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบ 

กับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนท่ีได  =                 
               . 

 
 
หมายเหตุ :  
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา

ภายในรอบปการศึกษานั้น   ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขา

วิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ  

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไม

จําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                               x  5 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา   x  5 

 

คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ชนิดของตัวบงชี้   : ปจจัยนําเขา   
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ

ที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร

สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ 

การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน   : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 

  1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
หรือ 
   2) แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5   
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
 

1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

2) คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = 

รอยละ 12 ข้ึนไป 
  
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 

1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 6 ข้ึนไป 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.3      : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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สูตรการคํานวณ   :  
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

                 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    

             

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

                      

                  คะแนนท่ีได    =       

 
 
หรือ 
                 1. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ 

กับปที่ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของ

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน 

 

                2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ 

กับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
                      

               คะแนนท่ีได  =       

 

 
  
 หมายเหตุ :   

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไม

จําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 

 

คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา      x  5 

 

คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                                 x  5 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ    x 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้  : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการ

บริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการ

ใชส่ือการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจาก

ความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับ 

พันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 



53 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

 หมายเหตุ : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและ

กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 

 

เกณฑการประเมิน   :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

7  ขอ 
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ชนิดของตัวบงชี้   : ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดาน 

กายภาพอยางครบถวน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียน เชน ส่ือ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการ

นักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่

สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน ส่ิงแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลัง

กาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน  

 

เกณฑมาตรฐาน   :        

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 

FTES ตอเคร่ือง  

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร 

และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง

นอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย

ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.5    : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
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หมายเหตุ :  
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่

มีการลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 

2. การคิดจํานวน FTES ใหนาํจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกนั โดยไม

ตองเทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี 

 

เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

7 ขอ 
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ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ  มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล 

สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา 

ซึ่งเปนเร่ืองที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การ

เปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนใน

ภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง  มีการจัดสัมมนา จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมี

หองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

     

เกณฑมาตรฐาน  :     

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก 

หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไม

ตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

หมายเหตุ : 
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ

สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้น

เรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา  การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ

วิทยานิพนธ เปนตน 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ

สถาบันที่ไดพัฒนาข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน  
 
เกณฑการประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6   ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
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ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต  

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรู  ดาน

ทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใช

บัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เชน การบริหารจัดการ  การเปนผูใฝรู

ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ  ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง  สําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม

ดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด  โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  และ

การนําเสนอผลงาน  

 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  :       

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่

เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวบงชี้ที่ 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะ
ของบัณฑิต 
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5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยสถาบัน 

   
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :  

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
(เฉพาะกลุม ค 1) 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุม ง) 
 
เกณฑการประเมิน   : 

 
1. เกณฑทัว่ไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ

5 ขอ 

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  
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ชนิดของตัวบงชี้   : ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :          คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปน

ปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบัน

จึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษร 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 

1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  

 
หมายเหตุ :  
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา

รวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต 3 สถาบันข้ึนไป) 

2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา

ข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา

วิชาชีพ)    

ตัวบงชี้ที่ 2.8 :    ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา 
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เกณฑการประเมิน   : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ

5 ขอ 
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การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให

นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตร  

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง

สถาบันจัดข้ึนใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การ

จัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ 

เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป  ฉบับที่  2 (พ .ศ . 2551-2565)  สํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                         

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

 
 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   
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3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  2   ตัวบงชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกา

อยางครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดาน

วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน

กูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล

ขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :        

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5  

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ : 
 ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย

อนุโลม 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

7 ขอ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1    : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
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นิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ   

 

 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยาง

เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและ

โดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย 

และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม 

จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

 

เกณฑมาตรฐาน  :    

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ

ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้  

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค    

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

ตัวบงชี้ที่ 3.2    : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

6 ขอ 
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สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอม

และความพรอมของแตละสถาบัน  อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหน่ึงของ

พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

เกิดประโยชน  การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 

ประการ  คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน   2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการ

จัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนอง

ยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  

 

 

 

  

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานกังานคณะกรรมการ 

วิจัยแหงชาติ 

6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 4  การวจิยั     

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   
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4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  3   ตัวบงชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มี

คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ

สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยาง
นอยในประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                                                                                            

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ของสถาบัน 

ตัวบงชี้ที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :  

8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ

จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

1. เกณฑทัว่ไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ

7 ขอ 

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

ครบ 7 ขอตาม

เกณฑทั่วไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  
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ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพร

ไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเร่ืองที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตอง

จัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงที่เผยแพรตองมีคุณภาพเช่ือถือไดและ

รวดเร็วทันเหตุการณ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  

สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :     

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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เกณฑการประเมิน   :  
  

1. เกณฑทัว่ไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ

5 ขอ 

  
2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  
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ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง

ตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

                                                นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุน

ภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุม

ที่เนนการวิจัย  

 

เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5  

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน   

 
 1.2  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสขุภาพ 

  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน   

ตัวบงชี้ที่ 4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย 
ประจําและนักวิจัยประจํา 
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2. เกณฑประเมนิเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   =  180,000 บาทข้ึนไปตอคน  
  

2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

                       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   =  150,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   =  75,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

                   จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ  =     

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
   คะแนนท่ีได  =   

 

 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบนั  
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 

2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ :  
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง

ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือป
ปฏิทินนั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 

กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน  

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนาม

ในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย  แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

 

 

 

 

 

 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง

ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่

สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย

ตามความเหมาะสม  โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ 

ชุมชน  และสังคมโดยกวาง  รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เชน การอนุญาตใหใช

ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน  เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม  จัดประชุมหรือ

สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจาก

เปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย   สรางเครือขายกับหนวยงาน

ตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย  
 
 
 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป  ฉบับที่  2 (พ .ศ .  2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 5  การบรกิารทางวชิาการแกสังคม     

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

 
 
 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  2   ตัวบงชี้  คือ 



78 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

 
 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบัน 

อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัด  

โครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความ

เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม   
 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ :  
เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ

ขอ 3    

 

เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 5 ขอ 

 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

 
 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่

สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพ

ตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการ

ใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการ

ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

   

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน  

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

 
 
 
 
 

 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูร

ณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน 

พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนา 

องคความรูที่ดีข้ึน  
 
 
 

 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   

ตัวบงชี้  จํานวน  1   ตัวบงชี้  คือ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร

จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

 

เกณฑมาตรฐาน :   

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ  

 

เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 หรือ 6 ขอ 

 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



82 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

 
 
 
 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่

ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดาน

ตางๆ ใหมีคุณภาพ  เชน  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการ

เปล่ียนแปลง   การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยใชหลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) 
 
 
 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อสถาบันที่เปนเลิศ 2009-2010 

7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตใหจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 

9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 

 

 

องคประกอบที่ 7  การบรหิารและการจัดการ 

หลักการ

องคประกอบที่ 7  การบรหิารและการจัดการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   

องคประกอบที่ 7  การบรหิารและการจัดการ องคประกอบที่ 7  การบรหิารและการจัดการ 

หลักการ 
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7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  4  ตัวบงชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ

สภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มี

ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ

สถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาสถาบัน  

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได

สวนเสีย  

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
  
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.1    : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 



85 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

 

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 

 
 
หมายเหตุ :  หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว  ซึ่งสอดคลองเปนไปตาม

เกณฑของ สมศ. 
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ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมี

การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน

ระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการ

บริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู 

การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและ

วัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งข้ึน 

 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน 

กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  
3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) 
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา 

ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.2   : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
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เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
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ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้   : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยง

กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน 

และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาว

ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช  

 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอย

ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด  
 
เกณฑการประเมิน  :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

5 ขอ 

 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
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ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้  :   เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและ

ควบคุมปจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัว

เงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ

คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา  รวมทั้ง

การมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน  มีการปรับปรุงระบบ

อยางตอเนื่องและทันตอการเปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

เปนสําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)   

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร     

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

ตัวบงชี้ที่ 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง 
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน   

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป   
 
เกณฑการประเมิน   :    

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

 
หมายเหตุ :   
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบป

การประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง

ภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ

ควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่

ชัดเจน  

 ตัวอยางความเส่ียงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย 

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึน

ได แตไมพบแผนการจัดการความเส่ียงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. สถาบันหรือหนวยงานเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี  อันเนื่องมาจากปจจัย

ตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามส่ือตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน  

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 
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** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ

ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 

การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ

ลดผลกระทบสําหรับความเส่ียงที่ทําใหเกิดเร่ืองรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน  

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได
กําหนดไวลวงหนา 
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การเงินและงบประมาณเปนส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุน

ของสถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได

ของสถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย 

บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใช

เงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา

ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอ

จํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมด

ของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็ว

ในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิง

เหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรงใส ความ

ถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  
 
 
 
 

1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 
 
 
 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   
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8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  1   ตัวบงชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบงชี้   :         กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่

สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ

ดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืน ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและ

การจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ   รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ  โครงการ  กิจกรรม  

เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 

 
เกณฑมาตรฐาน  :     

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร   

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 

2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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หมายเหตุ : 
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ 

สอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการ

ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะ

เปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล 

จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน

ใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ

หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ

อ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการ

ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ

ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน   :     

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ

การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดข้ึน  สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอยางตอเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู  เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
 
 

 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป  ฉบับที่  2 (พ .ศ . 2551-2565)  สํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                         

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ   
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      9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  1   ตัวบงชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้  :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่ง

สถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน

ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงาน

ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  มีการ

ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

                                             การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบ

รวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา

สถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  
เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน

ที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ

นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน     

ตัวบงชี้ที่ 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี

กิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน  
 
เกณฑการประเมิน   :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

9 ขอ 
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1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน  หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือ

ปณิธานอยูแลวต้ังแตเ ร่ิมตน  สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับ

สภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม  หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและผู

มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่เปล่ียนไป  

ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่  เพื่อเปนที่ยอมรับของ

ทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนด 

รวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา

สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทั้งหลักการและ

มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา

สถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก

ใหสอดคลอง 

1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสูความสําเร็จ

ที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค 

(objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity)   

และภัยคุกคาม (threat)  เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  อัน

ไดแก การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร  อาจารยและ

บทที่  4 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ 

ตัวบงชี้ที ่1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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เจาหนาที่  เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผล

ตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

2.1  มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ

เปาหมายของกลยุทธ  และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน

ทางการ 

2.2   มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายใน

และมีการมอบหมายอยางเปนทางการ 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผน

ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติ

การประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

4.1 มีการจัดทําตัวบงช้ี (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ ควรจัดทําพรอมกับการ

จัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการ

ตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะ

นําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน 
 

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใชเปนแนว

ทางการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
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6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม 

และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 

เชน  3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการ

แกไขปรับปรุง    

 
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่

ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏบัิติการประจาํป 
8.1  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมีการ

จัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
 

 

 

 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง

หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง  

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ 

1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาด

งานวามีมากนอยเพียงใด  การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติหรือไม  สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม  

ตัวบงชี้ที ่2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 
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นอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของ

หลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ

คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบที่สถาบัน

กําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เปนตน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา

สถาบันอนุมัติ 

 
2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ  ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดย

พิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือ

หลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน  

 2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเร่ืองผานการอนุมัติของ

คณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และ

เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับ

จากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน”  กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย  
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           3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

                  3.2  มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่

สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหาร

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนด และรายงานผล

การดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน   

               3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและ

รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร   และ

ดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและ

จัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 

 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุก
หลักสูตร   
 
         4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัด

ในรูปของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะ

วิชาที่มีอยู หรือแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ             

          4.2  จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยาง

นอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 
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 4.3  มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของแตละ

หลักสูตร  โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้  วิเคราะหผลการประเมิน  และ

แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตร  
 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม

ผลการประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการ

ประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

 
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี

เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ

ภาควิชา ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

กับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให

ผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม 
ค1 และ ง) 

สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวา

ระดับปริญญาตรีไมนอยกวาคร่ึงหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผน ก เพื่อให

สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน  โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก  เพื่อจูงใจ

นักศึกษา 
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8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน

การวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น  แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร

ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้  

  1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคต

อยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่

ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา  กําหนดแผนการจางงานและ 

วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรร

หาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

                     1.2   ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้ง

สายอาจารยและสายสนับสนุน  เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด และ

สามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถ

ประเมินความตองการนี้ได   ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ใน

ระดับตาง ๆ เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน  เกิด

กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงาน  รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอ่ืน ๆ  การเขาศึกษาใน

โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน  

ตัวบงชี้ที ่2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสนบัสนนุ 



107 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  

 

  1.3  ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา

ของสายงาน ในรอบปที่ผานมา  เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพื่อการ

ปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม 

รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

  1.4  ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมี

การวางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง

ของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปน

ลายลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบ

อัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว  

2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job 

description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  (job specification) รวมทั้งความสามารถ 

(competencies ) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและ

ทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน   มีการกําหนด

เสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม  วิเคราะหปริมาณการเขา – ออกของ

บุคลากรแตละกลุม  และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

                          2.4  มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทาง

เดินของตําแหนงงานที่กําหนด  รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยาง

ตอเนื่อง  
  

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ต้ังแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการ

ทํางาน  การจัดสวัสดิการ  การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสราง

บรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน  เชน  มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสาย
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สนับสนุนทราบโดยเร็ว  มีการกระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน  ชวย

จัดทําเอกสารการขอรับรางวัล  ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืน ๆ   

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน  ประชาสัมพันธผลงานที่

ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ  พิจารณาความดี

ความชอบเปนกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เล้ียง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือ

และสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน  เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน  มีชองทางการส่ือสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา 

และผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางาน

รวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม  มีสวัสดิการ

ตรวจเช็คสุขภาพ  สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกกําลังกาย  

สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ  
 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะ

การปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนา 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

หรือปรับปรุงตนเอง  โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือ

พัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

อบรม หรือการพัฒนา เปนตน 

 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง

จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง

และพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
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6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สนับสนุน 

สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน

แผน  รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตาม

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน  โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธของ

สถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 
  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   เพื่อ

เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 
 

 

 

  
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร  
                     1.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และ

หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน  ยอมรับความสามารถที่แตกตาง

และวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน  เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่

เนนการคิดวิเคราะห  การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู  รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรู 

ใหมๆ ดวยตนเอง  โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง 

ชี้แนะแหลงขอมูลความรู  จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความ

สัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 

ตัวบงชี้ที ่2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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                           1.2  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมง

ปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมทั้งฝกงาน

และฝกประสบการณ 

                           1.3  มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละ

รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 

- จุดมุงหมายของรายวิชา  เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชา

เสร็จส้ินแลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ลักษณะและการดําเนินการ  เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมงการ

สอน และการใหคําปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ี

รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน   วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ที่กําหนดใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

- แผนการสอนและการประเมินผล  ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ

เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือ

เนื้อหานั้นๆ  

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใช

ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณ

เชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา   มีการประเมิน

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีม

ผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน 

2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกที่
พบผูเรียน 
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2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาคการศึกษา 

(formative evaluation) และเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)  

 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
                         3.1  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริมให

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ 

อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมทั้งฝกงานและฝก

ประสบการณ 

                        3.2  จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถใน

การเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

 
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชน

ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมี

ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้ง

รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอก

สถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน 

 
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 
5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่

รับผิดชอบอยางตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนที่

ผานมา โดยการทําวิจัยในช้ันเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร   

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ

การจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยาง

ตอเนื่อง 
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อส้ินภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความ

เหมาะสมของอุปกรณและส่ือสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน  คอมพิวเตอร  อุปกรณใน

หองปฏิบัติการ  หนังสือ ตํารา และส่ิงพิมพในหองสมุด เปนตน  นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาว

ขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  โดยมีการระบุในรายละเอียดของ

รายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนอยางไร  

 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ

เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตอไปนี้  

- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2  เพื่อตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ   

- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก

ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ หรือเสนอ

การปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงข้ึน 

- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียน

ปจจุบัน และผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาที่

กําหนดทุกปการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม

หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน / ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของ

ผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใช

บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง

หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนํา

ขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช

บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระดับทองถิ่น 

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย  มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และ

เผยแพรใหผูที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา 

 
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

และนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะ

ประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการศึกษา และการ

ประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อให

ผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ  อาจมี

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการ

เรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีทักษะการ

ปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ

ตัวบงชี้ที ่2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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การจัดการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเอง

จากเพื่อนรวมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของ

ผูเรียน  เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูข้ัน

สูง ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของ

ผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน 

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ

แลกเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนที่จําเปนตองไดรับการพัฒนา

เปนพิเศษ 

 
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณที่

เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ

ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ  

3.2   หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีทาง

การศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง   อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและ

อาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) 

เพื่อใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกที่ ทุกเวลา 

 
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม

การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดข้ึนในที่ตาง ๆ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู 

4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน

สถาบันหรือนอกสถาบัน 

4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุม

วิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 คร้ังในระหวางการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให

นักศึกษาสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการใหไดรับ

การคัดเลือกไปเผยแพร   
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5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก

นักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

สถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอ

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 

6.1 มีการเชิญหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐ และเอกชน ผูใชบัณฑิต หรือนักวิชาการ

มาใหความรู หรือใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ตองการใหนักศึกษาจัดทําเปนหัวขอวิทยานิพนธประมาณ

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อใหนักศึกษาไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่สนองความตองการของหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีการ

พัฒนาทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน 

6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของ

กับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพื่อใหรับรูผลงานวิจัย และนําผลไปใชประโยชน 

6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทําเปนขาว

เพื่อเผยแพรตามส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู เผยแพรไป

ยังสถาบันหรือองคการที่เกี่ยวของ หรือนําออกเผยแพรในชวงโอกาสที่กําลังเกิดเหตุการณหรือสถานการณที่

เปนปญหา และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปชวยช้ีแนะแนวทางการแกไขปญหาได 

6.6 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธที่มีบุคคลหรือหนวยงานนําไปใช

ประโยชน โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุม ง) 

7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ มี

การวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตาง ๆ 

7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ 

7.3 อาจมีการต้ังคลินิกใหความชวยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมทั้งการแปลเปน

ภาษาตางประเทศ 

7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ที่สามารถตีพิมพ

เผยแพรได สงไปยังวารสารตาง ๆ ในระหวางการทําวิทยานิพนธ 

7.5 นําบทความวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพ

เผยแพรมาเรียนรูรวมกันในช้ันเรียน และมีการวิพากษเพื่อการเรียนรูรวมกัน 

 

 
 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

1.1. สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกายและ

ทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา 

1.2. หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม 

คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการชวยเหลือ

นักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยทั้งที่เปน

ทางการหรือไมเปนทางการ เพื่อสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวา

การแกปญหา  

1.3. หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการ

หรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเร่ืองรองทุกขของนักศึกษาที่ขอใช

บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือ

นักศึกษาที่มีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย

ที่ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ 

ตัวบงชี้ที ่3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
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1.4. มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา  ไปยัง

โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของ

สถาบันที่จะดูแลได 

1.5. ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือให

คําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 

1.6. มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปน

ระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 

1.7. มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา 

เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา  

1.8. มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

ใหบริการ 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  

2.1. สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน  ขาวสารวิชาการที่

ทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเปนตองรู 

2.2. มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

ใหบริการ 

2.3. มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร   
 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา                                    
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเปนแหลงดูงาน 

แหลงฝกประสบการณของนักศึกษา  และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของ

แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณ

ทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป                                                                                                                               

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน                                                                    

3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ                                                                          

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ 
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  
4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต 

จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุม

วิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชา 

4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณเปนระยะๆ  

4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดี

แกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําให

ศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ในฐานะผูใหและผูรับ 

4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ 

 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ

สําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 

5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5  

6.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการ

ติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการ

ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแก

ผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 

ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการดานใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ตํ่ากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหา
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อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวนรวม

ในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย  
 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความตองการของนักศึกษา 
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมี

การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพ

ของการใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด 

7.3  มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่

สถาบันจัดใหทุกดานอยางนอยปละคร้ัง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ

ใหบริการในระยะตอไป 
 
 
 

 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน

หลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพื่อพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับ

การศึกษา   

1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเ ร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ที่

นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 
 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนด

เงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ

กิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

ตัวบงชี้ที ่3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี  

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรม

วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม

ตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี

กิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม 

ตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) 

โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก   

วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และ

วิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใช

ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม  

3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา

ขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ

ภายในสถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตาง ๆ 

เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการ

ดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อใหนักศึกษากลุมอ่ืนรับรูรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู

เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ  

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ

สถาบันภายนอก เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสราง

เครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ระหวางสถาบันดวย  

4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัด

เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด

กิจกรรมของแตละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการ

จัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการรวมมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพื่อเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนประสบการณในการ

จัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน 
 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ที่กําหนด 

5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการ

จัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแตละรอบป 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกัน

คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

นักศึกษาในปตอไป 
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6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

และผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ

วิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานที่ยังไม

บรรลุผลเทาที่ควร  

6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดในการ

พัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา 

 
 
 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด

หนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรคอยางเพียงพอ  ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยาง

สม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย  

นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง

ปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน 

 
2.   มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เชน 1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรค

ของอาจารย 3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนา

ในงานวิจัยของอาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

หรือเขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดง

งานสรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ตัวบงชี้ที ่4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
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ระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา

ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวิจัย  
3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน   

วางแผน และรับเขาบุคคล (ทั้งอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและ

ตางประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนด

กฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานใน

วารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจน

ที่ตองปฏิบัติ  

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละ

กลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเร่ิมจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับการ

แนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ

ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีม

วิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับความรูและ

ประสบการณที่มีคุณคา  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ 

การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา

หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ผูชวยวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ

ตอเนื่อง 

3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและ

นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัล

สําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแก

การคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค  เปนตน 
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4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น สถาบัน

จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสรางผลงาน 

ที่สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป 

สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกน้ัน สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน 

เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและ

ตางประเทศ ที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะ

ผูเช่ียวชาญเปนพี่เล้ียงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุน

ตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน  

 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้ง

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการ

วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการ

บริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล 

หรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือของทองถิ่นอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  2) 

งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ  3) งบประมาณสนับสนุน

การวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณ

สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)  เปนตน  

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของสถาบัน  

ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน  ศูนยเคร่ืองมือระดับสูงที่จําเปนที่

หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเคร่ืองมือระดับสูง

ดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอ่ืนได เพื่อไมให

เปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร 

(hard copy) และส่ืออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การ

สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศษสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปรวม

ทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอ่ืนที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ที่สอดคลองกับงานวิจัย
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ของอาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยใน

มหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปน้ี   

1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  2) ขอมูลดานการวิจัยและ

งานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการ

สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพรผลงาน  4)ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการนํา

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการ

ซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบันที่

เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค  

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการมี

สวนรวมของอาจารยและนักวิจัย  เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งานวิจัย

เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย

จากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็น

ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมินระบบ

สารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน  
สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพื่อการ

ปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ตองใชหากจําเปน 

กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ

วิจัยตามที่กําหนด     

 
8.  มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจาก

สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสราง

ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การ
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สนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูล

ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม  

วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบน

พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือเพื่อตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากร

ทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นๆ 

 

 

 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการ

ตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review 

ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพี่เล้ียงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ

นําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของ

บทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  3) การสนับสนุน

งบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับ

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บ

เงิน เปนตน ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละสถาบัน   
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร 

วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดย

ยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดใหมีการ

สัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจซึ่งสาธารณชน

สามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 

 
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  สู

สาธารณชนและผูเกี่ยวของ   
นําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2  

ตัวบงชี้ที ่4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
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เผยแพรสูสาธารณชนผานส่ือตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเร่ิมจากการวางแผนประชาสัมพันธให

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับ 

นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย

เชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ

สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน  
 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน   

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดข้ันตอน  

วิธีการ และผูรับผิดชอบเพื่อเปนส่ือกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และ

นักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) 

ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ตองการรับบริการ

วิจัยในเร่ืองเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเร่ิม 

ประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยใน

ลักษณะนิติบุคคล (start – up company)  เปนตน 
 
 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบ ที่กําหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แก

อาจารย นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซ้ือขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค  

นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของ

อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัย 

โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
 
6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
วางแนวทางและข้ันตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวย

ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) การให
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ความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัด

คลินิกใหคําปรึกษา  2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา

หรือสํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ  3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อ

ใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
 

 
 
 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด                      
 มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ที่

สัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน  มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมีความ

พรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการ

วิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบ

ของการใหบริการ  กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและ

ทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆซ่ึงจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน 

สังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบัน 

ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู

การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  
 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานประจําดานอ่ืนๆของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปน

โครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน  
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนํา

ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นํา

ความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผาน

กระบวนการวิจัย เปนตน 

 
 
 

ตัวบงชี้ที ่5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปน

ทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวมใจ

ของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และ

เปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดไว 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ไดอยาง

สม่ําเสมอและเปนรูปธรรม 

 
 
 
 
 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

มีการสํารวจความตองการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหนวยงานวิชาชีพ  

เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเนนและความเช่ียวชาญของสถาบัน   
 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสราง

เครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถาน

ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาที่เกิดข้ึนหรือไปใชพัฒนาบุคลากร

ของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทาง

ในการสื่อสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน 

 
 

ตัวบงชี้ที ่5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกดิประโยชนตอสังคม 
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3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลอง

กับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา  อาจารย  

และบุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเช่ียวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การชี้แจง

แนะนําใหผูรับบริการและประชาชน  
 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ

ใหบริการ  ระบบและกลไกการใหบริการ   ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ  ขอบเขตการใหบริการ  

คาใชจาย  ระยะเวลาในการใหบริการ  สัญญาการบริการ  ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ

การใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน  มีความเปนธรรม  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได 
 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ  สงเสริมใหเกิดกระบวนการ

ในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน  ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย  จัดใหมีการแลกเปล่ียนความคิดและ

เผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางส่ือการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการ

วิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 

 
 
 
 
 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และ

มีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและ

วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตาม

ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

ตัวบงชี้ที ่6.1  ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการ

เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองคการนักศึกษา 

 
3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอ

ศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับ

หนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับ

หนวยงานหรือองคกรอ่ืน มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปน

ระบบอยางชัดเจน  

 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA  

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู

การปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปน

รูปธรรม 
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6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช

ผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ 

6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปน

วิทยากรหรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ

เผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง เปน

ที่ยอมรับ 

 
 
 

 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฏหมาย 

ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตาง ๆ  อาทิ ขอบังคับ

ที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร  รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  

กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอสถาบัน

กอนจะปฎิบัติหนาที่ 

1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวาง

ผูบริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศ รวมทั้งทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก  

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน

ตอสาธารณชน 

 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน  

พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของ

ตัวบงชี้ที ่7.1  ภาวะผูนาํของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
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งานท่ีปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมี

โอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู 2) มิติการ

พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู

ของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนได สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของ

การใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการรายงาน

ขอมูล กับประโยชนที่จะไดรับ  

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให

หนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน  

2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการ

บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ

อยางนอยปละ 2 คร้ัง  และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 

 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติใน

การประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 คร้ัง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให

สอดคลองกับสภาพการณยิ่งข้ึน พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร

กลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ  

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอยาง

ครบถวน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธ์ิ อยางนอย ปละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ

ดําเนินงานในรอบปถัดไป  พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดย

ใชส่ือตาง ๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย  

 
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

บุคลากรผูปฏิบัติงาน  อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจ

ในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และ
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ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเส่ียงอยู

ระดับในที่ยอมรับได  

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอ

บุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 

โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน  

 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

ใหสูงข้ึนอยางตอเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน  

(on – the – job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปล่ียน

ความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู การ

สรางเครือขายชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เปนตน 
 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได 
สวนเสีย 

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของ

สถาบันใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศ

ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่

เกี่ยวของในการดําเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการ

ทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการ

ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจํา 

ทุกป  
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7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามที่ระบุไวใน

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร 

และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือใช

หลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุง

สถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  

7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ 

จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม  
 

 
 

 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน 
กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ของสถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการกําหนด 

แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยาง

นอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  ผูชวยคณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตร

หรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอ่ืนๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเร่ืองการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ

ดานการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ  เชน เทคนิคการปรับปรุง

หลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายใน

สถาบัน เปนตน 

 

 

ตัวบงชี้ที ่7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
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2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารย 

หรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอ่ืนๆ ที่สถาบันมุงเนน 

2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของ

อาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่

สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรู

ใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ 

และผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอ่ืนๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือ

นวัตกรรม อยางสม่ําเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับ

เจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน 

การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบัน

และภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร

อยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่ 

 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพื่อให

บุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
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4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองให

เกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

 
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตาง ๆ เชน นวัตกรรม

ที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท

ของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย  

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตาม

ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและ

ดานการวิจัย   

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการ

ความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็น

ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
 
 

 
 
 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
1.1 สถาบันควรต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวยผูบริหาร

ดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียด

ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 

- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 

- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มี

อยูในปจจุบัน 

ตัวบงชี้ที ่7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
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- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง hardware software 

(system software  และ application software) database  peopleware  และ facilities อ่ืนๆ 

- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ 

- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 

- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ

สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี  ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปน

ตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเร่ืองที่เปนพันธกิจของสถาบันได

อยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ รวมทั้งเปน

ขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมทั้งกําหนด

ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจ

ทุกคร้ังที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของ

ผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบสารสนเทศ 

4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 

4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 
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5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด  
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน

สถาบันอุดมศึกษา เปนตน 

 
 

 
 
 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

1.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย

หรือแนวทางในการดําเนินงาน  หนาที่ความรับผิดชอบ   กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของ

คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน  ตาม

บริบทของสถาบัน  
ปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงในประเด็นตาง ๆ เชน  

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี)   

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร     

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก  

- ความเส่ียงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

ตัวบงชี้ที ่7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
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2.1 วิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงที่สงผลกระทบหรือ

สรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเส่ียงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาส

เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอสถาบันดานช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิต

บุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเส่ียงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเร่ืองที่เกี่ยวของ

กับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากความเส่ียง 

 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2   
3.1 ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเส่ียง

ระดับสูง กลาง ตํ่า ได 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ

เส่ียงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึง

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเส่ียงในปจจุบัน  

3.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณ

เส่ียงดังกลาวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของ

สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 
 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน

ความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ

เส่ียง Treat การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การ

หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง  เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ

ของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน  

5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอสภา

สถาบัน 

 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป   
แผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการ

จัดการ ความเส่ียงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน  รวมทั้งความเส่ียงใหมจากนโยบาย  หรือ

สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ 

 
 
 

 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงิน

ที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

1.2 สถาบันควรต้ังคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปน

งบประมาณในการดําเนินการตามแผน  และ กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซ่ึงอาจจะเปน

งบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตาง 

กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ  

 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน

และเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

ตัวบงชี้ที ่8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับการ

ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวน

ความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ

สถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําใหรายได

รายจาย เปนไปอยางเหมาะสม 

 
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร  
สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่

แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนที่ที่จะนํางบประมาณ

ประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆดังนี้ 

- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมาก

นอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมีความ

เพียงพอมากนอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา

บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 
 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอย 
ปละ 2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล

อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว

สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงาน

ทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 
 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร  เปน

รายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการ

ทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 
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5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 

5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 

5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยู

แลวควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี

สํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขา

ตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป 

6.2 มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบ

ภายใน อยางเปนทางการ 
 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1  ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการ

ติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆที่เปนส่ิงจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะห

สถานะทางการเงินของหนวยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด 
 
 
 
 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน

ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

ตัวบงชี้ที ่9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
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1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมี

การประกันคุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ต้ังแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู

ปฏิบัติแตละบุคคล 

 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญ

และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้ง

กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา 

ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 

 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน

ของสถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน

มาตรฐาน และกฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมข้ึนตามอัตลักษณของสถาบันควรช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค

ครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ   

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตาม

เปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน 

โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการ

ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอมทั้ง

เสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  

 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงาน

กับคณะกรรมการ / หนวยงานที่เกีย่วของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนนิงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรง

หรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้องแผนกลยทุธของสถาบัน มกีาร

พัฒนาข้ึนจากปกอนหนาทกุตัวบงชี ้ 

 
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 
สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได

ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกท่ี

เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน  
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7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  
  สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ

ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ

สถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวม

กําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆดานการประกันคุณภาพ เปนตน      

 
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี

กิจกรรมรวมกัน 
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสวนของระดับสถาบัน

หรือคณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ  

8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน  และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดข้ึน จากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางาน

รวมกันอยางตอเนื่อง 
 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน  
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับ

สาธารณชน และใหหนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน 

9.3   มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก 5 

ประการที่จะสนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนการดําเนินการ  2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  3) การบริหารและการจัดการ   4) การเงินและ

งบประมาณ  และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตอง

ทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเร่ืองเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริมใหการจัดการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึง

องคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดานที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน 

ไดแก  1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต  3) กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 4) การวิจัย  5) การบริการทางวิชาการแกสังคม  6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การ

บริหารและการจัดการ  8) การเงินและงบประมาณ และ  9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได

กําหนดตัวบงช้ีภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ดังมีรายละเอียดปรากฏใน

บทที่ 3 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ

สถาบันแตละแหง  ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5 
การวิเคราะหตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ  

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองดานการบริหารจัดการ 

1.  ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
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ตารางที ่5.1  องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมนิคุณภาพตามองคประกอบ 
 

 

องคประกอบคุณภาพ 

จํานวนตัวบงชี้ 

ปจจัยนาํเขา กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผน

ดําเนนิการ 

- ตัวบงชีท้ี่ 1.1 ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

 

1+ 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบงชีท้ี่ 2.2, 

2.3 และ 2.5 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1, 2.4 , 

2.6 และ 2.7 

ตัวบงชีท้ี่ 2.8 และ

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ.  

8+ 

3. กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 

- ตัวบงชีท้ี่ 3.1 และ 

3.2 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

2+ 

4. การวิจัย ตัวบงชีท้ี่ 4.3 ตัวบงชีท้ี่ 4.1 และ 

4.2    

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

3+ 

5.  การบริการทางวิชาการแก

สังคม 

- ตัวบงชีท้ี่ 5.1 และ 

5.2   

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

2+ 

6. การทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- ตัวบงชีท้ี่ 6.1 ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

1+ 

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบงชีท้ี่ 7.1, 7.2, 

7.3 และ 7.4 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

4+ 

8. การเงนิและงบประมาณ - ตัวบงชีท้ี่ 8.1 ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

1+ 

9. ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 

- ตัวบงชีท้ี่ 9.1 ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

1+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา 

34 กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ

ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ดังนั้น จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549  

ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐาน

ยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู

และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย

และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันได

ในระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของ

ตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 
 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยาง

มีดุลยภาพ 

 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐาน

นี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

2.  ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
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1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน 

สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

อยางมีอิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการ

ตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

อุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจ

ของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของ

ชุมชนและสังคมในการจัดการความรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่

หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียน

เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน 

และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต

นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู

และทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมตามศักยภาพของ

ประเภทสถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคม

ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และ

ประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ

เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรม

ตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
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3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
  การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคม

ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น

และเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู  

2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ

หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสู

สังคมแหงการเรียนรู   

 

 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง

สามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดาน เพื่อให

สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง 

ดังปรากฏในตารางที่ 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  

 

ตารางที่ 5.2  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนาํเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - ตัวบงชีท้ี่ 2.7 และ 3.2 ตัวบงชีท้ี่ 2.8 และ 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

 

3+ 

2 .  มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา 

    

 

 ก. มาตรฐานดาน 

ธรรมาภิบาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

- ตัวบงชีท้ี่ 1.1, 2.4, 7.1, 

7.3, 7.4, 8.1 และ 9.1 

 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

 

7+ 

 ข. มาตรฐานดานพันธกิจ

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2, 2.3, 2.5 

และ 4.3  

ตัวบงชีท้ี่ 2.1, 2.6, 3.1, 

4.1, 5.1, 5.2, 6.1  

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

11+ 

3. มาตรฐานดานการสราง 

และพัฒนาสังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

- ตัวบงชีท้ี่ 4.2 และ 7.2 ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

 

2+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม

สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนด

กลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแลวในบทที่ 1 ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน 

3.  ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูง

และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   

 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีก

มาตรฐานละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  ประกอบดวยมาตรฐาน

ยอยดานตาง ๆ 4 ดาน 
 1.1) ดานกายภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีหอง

ครบทุกประเภท  พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และ

เหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการ

รับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน    

มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา 

 ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือ

ความจําเปนอยางอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
 1.2) ดานวิชาการ 
                              สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ

สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการ

ของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถ

แสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล 

การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
 1.3) ดานการเงิน 
                              สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตาม

กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและ

เปาหมายท่ีกําหนดไว  รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

และผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การ

จัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใต

การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับ

การใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 



154 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  

 

 1.4) ดานการบริหารจัดการ     
      สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอด

วิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่

กําหนดไว  โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล การ

บริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่

กําหนดไว   มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุก

ระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความ

โปรงใส    หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา  

 
 2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
มาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4 ดาน 
  2.1) ดานการผลิตบัณฑิต 
  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม

แผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตได

ตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร

ตอสาธารณะในเร่ืองหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม  การพัฒนาการ

เรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา 
 2.2) ดานการวิจัย 
                               สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริม

และสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัย

กับหนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเร่ิมสรางสรรคที่มีคุณภาพ มี

ประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและ

กอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 
 2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสงัคม 
                              สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในวง

กวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ  ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากร

รวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ  อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การ

คนควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมี

การศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการ
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ใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับ

มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม 
 2.4) ดานการทํานบํุารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งใน 

ระดับหนวยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรม

เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับ

การปลูกฝงใหมีความรู  ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและ

เรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

 

 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง

สามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน 

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ

สถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.3 
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ตารางที่ 5.3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนาํเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการ

จัดการศึกษา 

    

(1) ดานกายภาพ 
ตัวบงชีท้ี่ 2.5  

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 
1+ 

(2) ดานวชิาการ ตัวบงชีท้ี่ 2.2 

และ 2.3 
ตัวบงชีท้ี่ 2.1, 2.4, 2.6 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 
5+ 

(3) ดานการเงนิ 
 ตัวบงชีท้ี่ 8.1 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 
1+ 

(4) ดานการบริหาร
จัดการ 

 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1, 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4 และ 9.1 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 
6+ 

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนนิการตามภารกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา 

  

 

 

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบงชีท้ี่ 2.7, 3.1และ 

3.2 

ตัวบงชีท้ี่ 2.8 และ 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 

4+ 

(2) ดานการวิจัย 
ตัวบงชีท้ี่ 4.3 ตัวบงชีท้ี่ 4.1และ 4.2 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 
3+ 

(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

 ตัวบงชีท้ี่ 5.1และ 5.2 
ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 
2+ 

(4) ดานการทาํนบํุารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบงชีท้ี่ 6.1 
ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของ

ของ สมศ. 
1+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 

 
 



157 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  

 

 
 
 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ

ดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน

นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึง

นวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ ที่กลาว

ขางตน ดังปรากฏในตารางที่ 5.4 

 
ตารางที่ 5.4  มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

 

มุมมองดานบริหาร
จัดการ 

ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนาํเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต 
หรือผลลัพธ 

 
รวม 

1. ดานนกัศึกษาและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

- ตัวบงชีท้ี่ 2.6, 2.7, 

3.1, 3.2, 5.1, และ 

5.2 

ตัวบงชีท้ี่ 2.8 และ 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของของ 

สมศ. 

7+ 

2. ดานกระบวนการภายใน ตัวบงชีท้ี่ 2.5 ตัวบงชีท้ี่ 1.1, 2.1, 

2.4, 4.1, 6.1, 7.1, 

7.3, 7.4 และ 9.1 

ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของของ 

สมศ. 

 

10+ 

3. ดานการเงนิ ตัวบงชีท้ี่ 4.3 ตัวบงชีท้ี่ 8.1 ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของของ 

สมศ. 

2+ 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู

และนวัตกรรม 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2  

และ 2.3  

ตัวบงชีท้ี่ 4.2 และ 7.2   ตัวบงชีท้ี่เกีย่วของของ 

สมศ. 

 

4+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 

 
 

************************************** 

4.  ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
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ภาคผนวก ก 



(1) 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553   

 

ภาคผนวก ก 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน  

      การดําเนนิงานหลักสูตร 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

       แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

(3)  มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  

      มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม  

      (ถามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทกุรายวิชา 

(5)  จัดทาํรายงานผลการดําเนนิการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศกึษา 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทีก่ําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  

      (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธการสอน หรือ การประเมนิผลการเรียนรู  จากผล 

      การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีแ่ลว   

(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

(9)  อาจารยประจําทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวชิาชพี อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวชิาชพี ไมนอย 

        กวารอยละ 50 ตอป 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5  

       จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
หมายเหตุ 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและ

วัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐาน

ของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

คุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการ

เผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการ



(2) 
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ประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบ

การสอบซอม อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้ 

   ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน  หลัง

สอบซอมใหครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปดสอน 

ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลัง

ส้ินสุดปการศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอม 

 



คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) 

ประธานกรรมการ     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

                                                                     (นายสุเมธ  แยมนุน) 

รองประธานกรรมการ   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    (รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี) 
กรรมการ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร   ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 

รองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ   นายกฤษณพงศ  กีรติกร 

นายถนอม  อินทรกําเนิด   นายนิพนธ  สุรพงษรักเจริญ 

นายพานิช  เหลาศิริรัตน   ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

                                                                                                            ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 

   (ศาสตราจารยชาญณรงค  พรรุงโรจน) 

กรรมการและเลขานุการ   ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา                         

                                                                                                   (นางวราภรณ  สีหนาท) 

ผูชวยเลขานุการ   เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                             

                                                                                                   (นางอรสา  ภาววิมล) 

   เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                                                                                                   (นางสาวนพรัตน  ประสาทเขตการณ)            
                                                                                                                  
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  

อนุกรรมการที่ปรึกษา     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    (รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี) 

ประธานอนกุรรมการ     ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร 
อนุกรรมการ 
ศาสตราจารยวุฒิชัย ธนาพงศธร   ศาสตราจารยสุวิมล  วองวาณิช 

รองศาสตราจารยสมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย     ผูชวยศาสตราจารยจินดา  งามสุทธิ 

ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  อัครประถมพงศ   ผูชวยศาสตราจารยปรานี  พรรณวิเชียร 

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

(นางวราภรณ  สีหนาท) 

อนุกรรมการและเลขานุการ   เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                                                                                                   (นางอรสา  ภาววิมล)                                                                  

ผูชวยเลขานุการ      เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                   

   (นางสาวนพรัตน  ประสาทเขตการณ)                                          

   เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(นายเมธัส  บรรเทิงสุข) 



คณะอนุกรรมการดําเนนิการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

อนุกรรมการที่ปรึกษา     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    (รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี) 

ประธานอนกุรรมการ     ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร 
อนุกรรมการ 
ศาสตราจารยชัย  จาตุรพิทักษกุล   รองศาสตราจารยศรีสมรัก  อินทุจันทรยง 

ผูชวยศาสตราจารยจินดา  งามสุทธิ   นายชูศักด์ิ  เตชะวิเศษ 

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

(นางวราภรณ  สีหนาท) 

อนุกรรมการและเลขานุการ   เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                                                                                                   (นางอรสา  ภาววิมล)                                                                  

ผูชวยเลขานุการ      เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                   

(นางสาวนพรัตน  ประสาทเขตการณ) 

   เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                   

                                                                                                   (นายเมธัส  บรรเทิงสุข) 
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