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ค าน า 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ .)  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ                   
เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศ  โดยใน              
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 สกอ. ได้ทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และความเคลื่อนไหว         
ด้านคุณภาพ และมา ตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยตัวบ่งชี้การประ กันคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ 
ในตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้าและตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีรายละเอียดตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย ในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2553 (สกอ. เป็นผู้จัดท า ) ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์ มีรายละเอียดตามคู่มือการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ .2554- 2558 ) 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ .ศ.2554 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
หรือ สมศ . เป็นผู้จัดท า ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554 และปรับปรุงตามประกาศ สมศ . ณ วันที่ 23 สิงหาคม 
2554 เรื่อง ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา) 

 
เพ่ือให้ หน่วยงานของสถาบันเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                       

ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ . และตัวบ่งชี้ สมศ .  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงได้น าค าอธิบายจาก
คู่มือทั้ง 2 ฉบับ มารวมในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยสถาบันได้เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์
และตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ของระดับสถาบันในคู่มือฉบับนี้ด้วย  

 
สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพฉบับนี้จะ เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงาน

ภายใน สถาบันสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ  น าไปสู่การสร้าง
ผลผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของ สมศ . และเพ่ือเป้าหมายสูงสุด คือ การขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็ น “สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้าง
ผู้น าและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ” หากว่าคู่มือฉบับนี้ ยังมีจุดที่ควรปรับปรุงหรือ
พัฒนา กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

 
        
 

     กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
กองแผนงาน 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



 

 

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2554 

 

 
(ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554) 

รายการ  วันที่ 

ระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก  

 - คณะ/ศูนย์ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   มิถุนายน 2555 - กรกฎาคม 2555 
 - จัดท า SAR 2554 และกรอก CHE-QA  ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2555  

(หรือวันสิ้นสุดปีการศึกษา) 
 - จัดการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ของแต่ละหน่วยงาน 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 

 - ส่ง SAR ฉบับที่ผ่านการตรวจประเมิน ไปยังกองแผนงาน 
 - คณะ/ศูนย/์ส านัก กรอกผลประเมิน CHE-QA 

ภายในวันที่ 14 กันยายน 2555 

 - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 

เสนอ ทคอ.แผนฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 

 - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เสนอ ทคอ.แผนฯ วันที่ 2 มกราคม 2556 

ระดับสถาบัน  

 - สถาบันรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   มิถุนายน 2555 - กรกฎาคม 2555 

 - คณะท างานพัฒนาระบบคุณภาพฯ สรุปผลการด าเนินงาน              
ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน และเสนอ (ร่าง) SAR ระดับสถาบัน  

 - กองแผนงานกรอก CHE-QA ระดับสถาบัน 

เสนอ ทคอ.แผนฯ 3 ตุลาคม 2555 

 - กองแผนงานประสานการตรวจประเมินสถาบัน  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
 - กองแผนงานส่ง SAR ฉบับที่ผ่านการตรวจประเมินไปยัง สกอ. 

และส่งผ่านระบบ CHE-QA 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

(หรือภายใน 120 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา) 
 - กองแผนงานยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน               

เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบ 
เสนอ ทคอ.แผนฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 

 - ผู้รับผิดชอบเสนอมาตรการในแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน  
(เพื่อเสนอ ทคอ. และ สภาสถาบัน พิจารณาต่อไป) 

เสนอ ทคอ.แผนฯ วันที่ 2 มกราคม 2556 
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2. ค าชี้แจงในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  20 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  

 
1 

 พฤศจิกายน 2554 

บทที่บทที่  11  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา  

 
1. ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 
 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวั ฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจท้ัง  4 ประการดังกล่าว         
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัย          
ดังกล่าว คือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา  ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน  
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษ าและบัณฑิต  อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
ซึ่งท้ังสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต  ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง                   
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ  (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  (participation)           
มีความโปร่งใส  (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้  (accountability) ตาม          
หลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประเมิ นผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2549              
เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับ
หน่วยงาน  โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด า เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่   
12 พฤศจิกายน  2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  2 กรกฎาคม  2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทาง              
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  16 กรกฎาคม  2552 
เพื่อให้การ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว  สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก             
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 

2) เพือ่ให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เปูาหมาย  (targets) และเปูาประสงค์  
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

3) เพื่อให้ภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถ าบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง  จุดที่ควร
ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง  และพัฒนาจุดที่
ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด  6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  “ระบบการประกันคุณภาพภายใน ”และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา  ติดตามตรวจสอบและประเมิน          
การด าเนินงานของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เปูาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน  
หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่  การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ และแนวการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับ  ซึ่งประเมินโดย  “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) หรือ
เรียกช่ือย่อว่า  “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 ครั้งในทุกรอบ  5 ปี นับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่ วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน  ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) และการเต รียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สาม  (พ.ศ.2554-2558) ใน               
การประเมินรอบที่สามของ สมศ . เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา  แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษา    
นอกสถานท่ีตั้งหลัก เช่น  วิทยาเขต  หรือศูนย์  หรือหน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง  การประเมินจะครอบคลุมการ           
จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลักทั้งหมด นอกจากน้ัน การประเมินคุณภาพ จะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่ม
สถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการจับผิดหรือ
การให้คุณให้โทษ 

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง  เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง  (evidence – 
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับควบคุม 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่

ก าหนดไว้ในพร ะราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย  แต่ยังคงมี           
ความหลายหลายในทางปฏิบัติ  โดยสถาบันสามารถก าหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ  และขาดประสิทธิภาพ  โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน 

คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาท่ีต่างกัน  รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตาม               
ความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจ ในระดับท้องถิ่น  การขับเคลื่อน
ภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่นและระดับประเทศ  จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม
เหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  อาทิ 
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพั นธกิจของตัวเอง  สามารถตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น  
ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต  พัฒนาและการท างานของอาจารย์  สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น            
ความต้องการของสังคมลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภ าพ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด  ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม  และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควร
น าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ  เป็นฐานและเง่ือนไขใน
การจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป ี2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมก าลังคนท่ีมีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน  สถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน  ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับการด ารงชีพ  
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์  รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นท้ังสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาท
ในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น  2 ลักษณะ  คือ 
ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิ ตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล  มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี  
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
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4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วย
การบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา 34 ได้ก าหนดให้  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน  เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าข้ึนฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือน
ร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา  โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเปูาหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  
เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี  7 สิงหาคม  2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยทั้ง  3 ด้านนี้ อยู่ใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 มาตรฐานเช่นกัน  คือ มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานที่  2 แนวการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่  3 แนวการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท า
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก  2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและก าหนดกลุ่มสถ าบันอุดมศึกษาเป็น  4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  และกลุ่ม ง สถาบัน
ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  นอกจากน้ัน  ยังได้จัดท า        
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อ
เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม           
ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะ             
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดุมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาก ารและวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท า
ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น  คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา  ตลอดจน
สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  ทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตร ฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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แผนภาพที ่1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที ่1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง 
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง 

และพลโลก 
 

มาตรฐานที ่2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐานที ่3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู/้สังคมแห่งความรู ้

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการบริหาร 
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนา 

สังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรียนรู ้

 

หลักเกณฑ์ก ากับ 
มาตรฐาน รวมถึง 

มาตรฐานสถาบันอุดม 
ศึกษาและกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ 
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5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี              

ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  นโยบายและ             
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะ
รับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้  ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  ได้เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี  21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็น ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง  ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าท่ีก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียม            
ความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับป ีพ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา  47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ.2545 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553 แทนฉบับเดิม  โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก  2 ประการคือ  1) วางระเบียบหรือออกประกา ศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมิ นคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากน้ี  ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย           
การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็น

ตอ่ไปนี ้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึง

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
 
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพข้ึน  โดยมีหน้าท่ีพัฒนา  บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน  ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึก ษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อใช้
ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ  ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต  ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  (2) คณาจารย์และระบบ
การพัฒนาคณาจารย์  (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน  (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น  (5) อุปกรณ์
การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา  (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
 ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่ วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
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5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่
สถาบันพัฒนาขึ้นเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานท่ีเริ่มต้นจาก การวางแผน  
การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน  และการปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบัน
บรรลุเปูาประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการอุดมศึกษา 
อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ                
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก  เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการ
ตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้  เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ             
9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก  4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน  ได้แก่ (1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ  (2) การผลิตบัณฑิต  (3) กิจกรรมการพัฒนานั กศึกษา (4) การวิจัย           
(5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (7) การบริหารและการจัดการ           
(8) การเงินและงบประมาณ  และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งตัวบ่งช้ีดังกล่าวสามารถช้ีวัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
คุณภาพนั้นๆ  ได้ทั้งหมด  ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับน้ีจึงได้พัฒนาตัวบ่งช้ีที่สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องใช้
ประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์  นอกจากน้ี            
ตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้น าเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทที่  4 
เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการน าตัวบ่งช้ีดังกล่าวไปใช้ 
  เกณฑ์การประเมิน  เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งช้ีซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนว ปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  อาทิ สมศ. ทั้งนี้ 
เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
  

5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผ ลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ  คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกัน             
ทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าท่ีส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน  ระบบประกันคุณภาพที่
ใช้ต้องสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา  ระดับ
คณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน           
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แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้ เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
  

5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่
สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี  มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน  
การปฎิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
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6. การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 ตามมาตรา  48 ของพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ” ในขณะที่
มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า  “ให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ  มีการตรวจสอบ  
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า  (input) กระบวนการ  (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์  
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น ความ
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เช่ือมโยงให้เห็น
จากแผนภาพท่ี 1.2 
 
แผนภาพที ่1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

จากแผนภาพท่ี  1.2 จะเห็นว่า  เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภ าพภายในแล้ว  
จ าเป็นต้องจัดท า รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายใน
หรือเรียกว่า  รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) เพื่อน าเสนอสภาสถาบัน  หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก  โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเ องที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลปูอนกลับ 

ข้อมูลปูอนกลับ 

การประเมินคุณภาพภายใน 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานผลการ
ประเมิน 

การตรวจ
เยี่ยม รายงานประจ าป ี

ติดตามตรวจสอบโดย  
ต้นสังกัดทุก 3 ป ี

 

การติดตามผล 
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บทที่ บทที่ 22  
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
1.  แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถาบันตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ได้ก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพท่ีแท้จริง  อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  การประเมินคุณภาพที่
มีประสิทธิภาพน้ัน ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 ทั้งนี ้สถาบันวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษาท่ีจะเริ่ม
วงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี ้

1) เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้ทันใน
ปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม  

2) เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานประจ า ปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา
ของแต่ละสถาบัน 
 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังท่ีกล่าวข้างต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึง
มีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แยกได้เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA คือ การวางแผน  (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ  (check) และการเสนอ
แนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P =  เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งช้ีหรือเกณฑ์
การประเมิน  จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

D =  ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
C =  ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับคณะ/ส านัก และระดับสถาบัน  
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริหารของ

สถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา สถาบัน ) มาท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ           
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการตามกฎหมาย  เพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ  
และเพื่อประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอ ารยะ
ประเทศและมีความเป็นสากล 
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2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
2.1.1 การเตรียมรายงาน 

ก. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
  ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับส ถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  (common data set) และเอกสารอ้างอิง              
การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภ ายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่า นทางระบบ
ออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับท่ีน าเสนอใน

รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 
2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสองแนวทาง คือจัดเอกสารให้อยู่ใน

ที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใดหน่วยงานไหน  ช่ือหรือหมายเลข
เอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ท่ีเดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน  โดย
จัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นท่ีนิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถ
เรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว 
  ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่ เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีแต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพ   
แต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (Upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน  และ        
ไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน 

2.1.2 การเตรียมบุคลากร 
  ก.  การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ  อาทิการประเมินคุณภาพ
คืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์  โดยยึดหลักว่า
ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 

3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย  ซักถาม แสดงความคิดเห็น  เพื่อสร้างความกระจ่างในการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 

4) เน้นย ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจ าของทุกคนท่ีต้อง
ร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
  ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร  จ านวน             
1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้  ผู้ประสานงานควร
เตรียมตัว ดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน 

รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 
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3) มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน 

4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่าจะ
เชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 

5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงานแก้ไข
ได้ทันที 

2.1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
  ก. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 

1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอ ส าหรับวางเอกสารจ านวนมากโดยเป็นห้องที่
ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท า  งานและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ  ให้คณะ         
ผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอื่นๆ 
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพิ่มเติม 

  ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
  ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทราบ ทั้งนี ้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี ้: 

1) คณะกรรมการปร ะเมินระดับคณะ /ศูนย์/ส านัก : องค์ประกอบและจ านวนคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน  : องค์ประกอบและจ านวนคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเ มินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ  
จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ /ส านัก และระดับสถาบัน  ผ่านทางระบบ  CHE QA 
Online พร้อมท้ังจัดส่ง  username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ  ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อ
เข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่ อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย  2 สัปดาห์ (อาจพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน  
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจ าตัว  (ID code) ให้ด้วย 
เพื่อให้ประธานฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน  (common data set) และผลการ
ประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ 
  นอกจากน้ัน  ให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ป ระสานงานระหว่างสถาบันคณ ะ/ส านักกับ
คณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อ 
  ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  เพื่อร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม  การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น 

2.2 การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจงวัตถุประสงค์และ

วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม  แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยมชม  

หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
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3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าท่ีตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม  ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ  ต้องการข้อมูลและเพื่อน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจ นอ านวย         
ความสะดวกอื่นๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ  ควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่
อ านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลปูอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

2.3 การด าเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1) ผู้บริหารระดับ คณะ/ส านัก  และระดับสถาบัน  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป  โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง  และเสริมจุดแข็ง  ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี ้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบันช่ืนชมผลส าเร็จ
ที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุาย 

3) คณะ/ส านัก และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อป ระโยชน์
ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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บทที่ บทที่ 33  
ตวับง่ชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพตวับง่ชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  

 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้น ากรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ประเมินจากตัวบ่งช้ีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 กรอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ส่วนท่ี 2 กรอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  
ส่วนท่ี 3 กรอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

ส่วนที่ 1  
กรอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 

 
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 
1.1 หลักการ 

การพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  มีหลักการส าคัญ  6 
ประการ คือ 

1) ตัวบ่งช้ีพัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ  9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก  4 
ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

2) ตัวบ่งช้ีตอบสนองเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายนอกของ  สมศ. 
ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบ่งช้ีประเมินปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิตหรือผลลัพธ์  โดยตัวบ่งช้ีผลผลิตและผลลัพธ์
จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งช้ีที่  สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ เพื่อความเช่ือมโยงและ           
ความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.  

4) ตัวบ่งช้ีมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 

5) จ านวนตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งช้ีขั้นต่ า  สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติม         
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

6) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีท้ังประเภทเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และ
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค1 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา  กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทา งที่เน้นระดับปริญญาตรี  และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้น
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี  2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐ านหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 ส า นักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในข้อ  1.2.1 เพื่อน ามาพัฒนา            

ตัวบ่งช้ี โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิตและผลลัพธ์  โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ  9 ด้านที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งช้ี  เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 

1.2.3 ก าหนดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย
น าเข้า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ และตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตและผลลัพธ์  ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ  
ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

1.2.5 ก าหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณดังนี้ 
1) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น  

5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ  ได้คะแนนเท่าใด  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนนให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  (ซึ่งอยู่ในรูปร้อย
ละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่
คิดเป็นคะแนน 5 ไว ้ตัวอย่างเช่น 
 
 ตัวอย่างท่ี 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 75.51  
 

คะแนนท่ีได้  = 
75.51 

× 5 = 3.78 
100 

 
 ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 34.62 
 

คะแนนท่ีได้  = 
34.62 

× 5 = 2.04 
100 
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 ตัวอย่างท่ี 3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท เป็นคะแนน  5 ผล
การด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 
 

คะแนนท่ีได้  = 
152,500.35 

× 5 = 3.81 
100 

 
 ตัวอย่างท่ี 4 ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 92.08 
  

คะแนนท่ีได้  = 
92.08 

× 5 = 5 
90 

 
 หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
 2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ 

× 5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 

 
ข้อปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 

  การค านวณค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม  2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยม
ต าแหน่งท่ี 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 

  72.364  เป็น  72.36 
      3.975  เป็น   3.98 

 
 1.2.6 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น  5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนดังน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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2. ค าชี้แจงในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถา บัน แต่ละสถาบันอุ ดมศึกษาจะต้องใช้ตัวบ่งช้ีคุณภาพ         
ทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและหน่วยงานท่ีมี
การเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งช้ีที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทโครงสร้าง  และระบบกา รบริหาร 
และปรับข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน เช่น ตัวบ่งช้ีที่ 
7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ าคณะวิชาและ
ผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น 

3) การประเมินทุกตัวบ่งช้ีเป็นการปร ะเมินในรอบปีการศึกษา  ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่  1.1 ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 และ         
ตัวบ่งช้ีที่  8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนและต้อง
ประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีป ระเมิน ส าหรับ        
ตัวบ่งช้ีของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 

4) อาจารย์ประจ า  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงาน  และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ัง                
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

5) นักวิจัยประจ า   หมายถึง ข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ัง         
ปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี ้

9-12  เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
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3. นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งช้ี สกอ. 
 
 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  การจัดการศึกษาท่ีถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดเป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้  และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง  หรือรวมทั้งมีการฝึก
และปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้  มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
 นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยสะท้อนจากการที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกท าโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อท่ีสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชา
นั้นๆ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา 
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 
ตัวอย่างเช่น 

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 

 การบูรณาการ (Integration) หมายถงึ การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  (alignment) ซึ่งการ
ด าเนนิการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ  25 และมีผู้ประเมินบ ทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของ
บทความ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วยศาสตราจารย์  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่าง
น้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 การให้อ านาจในการตัดสินใจ  หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในก าร
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา  หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้าหรือทดลอง  วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานวิชาการ  (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย ) ที่มีการศึกษา  ค้นคว้าท่ีแสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
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 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม  ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี ้

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่ 
1) สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
2) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
3) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
4) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
5) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
6) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
7) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
8) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา  ส่งเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ  ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องยึดมั่นในหลักการ  6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าท่ี
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อ
นักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ         
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  5)จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  6) จรรยาบรรณ
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  8)จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  9) จรรยาบรรณต่อ
ประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปี
การศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี ้

ระบบทวิภาค  - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                
(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

 - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ  : 
ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค  - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
 (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน  30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี ้

1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา  (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี ้
  
 SCH  =   Σ nici 
 เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที ่i 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  

 
23 

 พฤศจิกายน 2554 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

FTES = 
SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
   
 นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มี
การค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์
เป็นการพิเศษ 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ  หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน  โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือข้ันตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรู้แล ะประสบการณ์  บันทึกเป็นเอกสาร  เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษาผู้ปกครอง 
สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการก ากับดูแลสถาบัน
ในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลกฎ  ระเบียบ องค์การที่ให้เงิน
สนับสนุน ผู้เสียภาษ ีผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
 แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา  5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  มีการก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเปู าหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิด ชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณใน
การด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ  ประกอบด้วย  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีท า หน้าท่ีในการรวบรวมข้อมู ลเข้ามาท า  การประมวลผล รวมทั้งการ
วิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบ
สารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ  ทั้งนี้ เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานท่ีแตกต่างกันออกไป 
 วารสารระดับชาติ  หมายถึง วารสารวิชาการ  (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ  และมีชื่อป รากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ  หรือ
วารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
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 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล  Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่เป็นท่ียอมรับในศาสตร์นั้น ๆ หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ  และมี
ช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง  หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ  ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่ใช้
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี ้4 

1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน  มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน  แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส  (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน
การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร  และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมี อิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร  โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่ว น
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ                 
โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ  หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับ
การรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีก าหนดตามกฎหมาย 
 อาจารย์ประจ า  หมายถึง ข้าราชการ  พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ั ง        
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  11  ปรัชญาปรัชญา  ปณิธานปณิธาน  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการและแผนด าเนินการ   
  
หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นท่ีอาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ท่ีสถาบัน
จะก าหนดวิสัยทัศน ์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน กฎหมาย 
และจุดเน้นของสถาบัน  ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์  สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่ม
ในสถาบัน  และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบท่ัวกันท้ังอาจารย์  เจ้าหน้าที่  
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ส า นักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก  คือ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมี
การก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน  เพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล  และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน 
   ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์  นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
สถาบันแล้ว  จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับ  และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน          
คณะ/ศูนย/์ส านัก และได้รับความเห็นชอบจาก             
ที่ประชุมสูงสุดของคณะ/ศูนย/์ส านัก โดยแผนกลยุทธ์
ของสถาบันเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน                   
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2                
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่            
ทุกหน่วยงานภายใน  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ                     
คณะ/ศูนย/์ส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน              
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. 
ระดับคณะ/ศูนย์  
(อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน)  
ระดับส านัก  
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบตามพันธกิจของส านัก 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 
 
 
 
 

4. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน)  
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เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปคีรบ 4 
พันธกิจ  

5. 
ระดับคณะ/ศูนย์  
(อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน)  
ระดับส านัก  
มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปคีรบตาม
พันธกิจของส านัก 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

6.   มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารคณะ/ศูนย/์ส านัก หรือ              
ที่ประชุมคณะ/ศูนย/์ส านักเพื่อพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

7.   มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารคณะ/ศูนย์/ส านัก และ ท่ีประชุมสูงสุดของ
คณะ/ศูนย/์ส านัก เพื่อพิจารณา  

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรงุแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี 

8.   มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสูงสุดของคณะ/ศูนย/์ส านัก  
ไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ข้อมีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 

1. แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา  5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน ์พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  มีการก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานต ามกลยุทธ์ 
โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิด ชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณ            
ในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 : 
 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน  
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551–2554) 

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน  หากสถาบันได้ก าหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่
เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่  
หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรั ชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็นการก าหนด
ปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันท้ังผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่  เพื่อเป็นท่ียอมรับของทุกฝุาย  อันจะน าไปสู่               
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีได้ก าหนดร่วมกัน  และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน  
พระราชบัญญัติสถาบัน  จุดเน้นของสถาบัน  และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้อง
กันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  (strategy) เพื่อน าสถาบันไปสู่ความส าเร็จที่พึงประสงค์  
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  (vision) พันธกิจ  (mission) เปูาประสงค์  (goal) และวัตถุประสงค์  (objective) 
คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง  (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม  
(threat) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  อันได้แก่ การเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ีสถาบัน
ก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากท้ังผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝุาย  
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1 มีการช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์  กลยุทธ์และเปูาหมายของ             
กลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

2.2 มีการก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์  (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน ปฏิบัติการตาม
กระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปี            
ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งช้ี  (KPI) พร้อมท้ังเปูาหมาย  (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัดความส าเร็จของ        
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ตามตัวบ่งช้ี              
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งช้ีและค่าเปูาหมาย  เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝุาย  อันจะน าไปสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
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5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
สถาบันควรจัดท า ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง  4 พันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน

และสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมีการ
รายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเปูาหมายเสนอต่อผู้บริหาร  ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น  3 เดือน หรือ          
6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามแผน     
กลยุทธ์กับค่าเปูาหมาย  และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและ           
ที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา  และมีการจัดท าแผน               
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  22  การผลิตบัณฑิตการผลิตบัณฑิต  
 
หลักการ 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด  การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้ องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  ประกอบด้วย  
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต
บัณฑิต  ได้แก่  (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์                  
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน  (ง) ห้องสมุ ดและแหล่งการเรียนรู้อื่น  (จ) อุปกรณ์การศึกษา                           
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา  (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยร ะบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนด 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา  

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ .2553 

กระทรวงศึกษาธิการ 
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ี พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม             
มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร  มีการวางระบบ
และกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร            
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

1. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน)  
 

2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

2. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

3.  ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางท่ี
ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ               
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย  
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อน            
ปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 )  

3. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 
 

4.  มีคณะกรร มการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี การด าเนินการได้
ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และ
มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนด          
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้            
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร  

4. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ
มีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร  
 
 

5. (อิงตามเกณฑ์ระดบัสถาบัน) 
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เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 
30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม   
ค1 และ ค2) 

6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม  ค1 และ ค2 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

7. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

8. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน)  

 
เกณฑ์การประเมิน : (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ           

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
 
หมายเหตุ  :  

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน  ก และปริญญาเอก  ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบ          
ปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน  ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ และนับท้ัง
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ  หมายถึง  คณะกรรมการที่รับ ผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ                   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

3. หลักสูตรสาขาวิชาชีพ  หมายถึง รายวิชาและประสบการ ณ์ทั้งหมดที่ผู้ เรียนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับกา ร
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีก าหนดตามกฎหมาย 

4. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง  นักศึกษา                   
ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี ้
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ระบบทวิภาค  - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                      
(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

 - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : 
ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค  - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
 (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน  30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา             

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี ้
1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา  (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ  (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม -ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี ้

 SCH = Σ nici 
 เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที ่i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

FTES = 
SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
   

5. นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน               
ได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

6. นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์
เป็นการพิเศษ 

7. ภาคผนวก ก ตัวบงชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(1) อาจารยประจ าหลักสูตรอย างนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ .3 

และมคอ.4  อย่างน้อยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป ดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลัก สูตรตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด                  
ปการศึกษา 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ.4 
(ถามี) อย่างน้อย รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอ น กลยุทธการสอน หรือ  การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดานการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารยประจ าทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ  และ/หรือวิชาชีพ              
ไม่น้อยกวารอยละ 50 ตอป 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร  เฉลี่ยไมนอยกวา  
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผใูชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  

หมายเหตุของภาคผนวก ก ตัวบงชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ งช้ีเพิ่มเติมให  สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค ของ

สถาบันฯ หรือก าหนดเปาหมายการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง  โดยก าหนด
ไว ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต องมีผลการ
ด าเนินการที่  บรรลุตามเป าหมายตัวบ งช้ีทั้งหมดอยู ในเกณฑ ดี จึงจะได รับการเผยแพร หลักสูตรที่ได
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ โดยเกณฑการคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2553 ประเมินผานคือ มีการด าเนินงานตามข อ 1–5 
และ อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวในแตละปี 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม  
อนุโลมให้ปรับตัวบ่งช้ีในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี ้

 ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา /รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ .6 ภายใน 60 วัน หลังสอบ
ซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 

 ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 : 
 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่แ ละปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและก าหนด
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุ งคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ  ในตลาดงานว่ามีมากน้อย
เพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ  สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่  
สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ  หรือไม่นอกจากศึกษาความต้องการหรือ               
ความจ าเป็นแล้ว  ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการด าเนินการของหลักสูตรใหม่และค านวณจุดคุ้มทุน
ประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและ
ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบท่ีสถาบันก าหนด  เช่น 
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  และ
น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 
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2. มีระบบและ กลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2.1 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย  หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัย
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร  ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ  
ตามที่สถาบันก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ หมายถึง 
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีก าหนดในภาคผนวก  ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และยังต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

3.2 มีการด าเนินงานตามกรอบมา ตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการ
ด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งช้ีกลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า
นักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน  หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  มีการควบคุม  ติดตาม และประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.3 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  ผู้บริหารหลักสูตรควรท าการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี ้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  และด าเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน  และด าเนินการขอรับรองตาม
ก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีคณะกรรมการรับผิ ดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ  3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ  80 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

4.1 สร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ 
อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา  หรือคณะวิชาที่มีอยู่  หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา 
เพื่อวัดคุณภาพของการด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 

4.3 มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของแต่ละหลักสูตร  โดยอาจจัดท า
เป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อ มูลตัวบ่งช้ี วิเคราะห์ผลการประเมิน  และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิ นในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตาม              
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร  ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา หลักสูตรตามผลการ
ประเมินท่ีได้จากข้อ  4 จนท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุก            
ตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตรม ากกว่าร้อยละ  30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะกลุ่ม         
ค1 และ ค2) 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ  1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา  ควรมี
องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร  
เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจริงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน  (ปริญญาโท  เฉพาะแผน  ก และปริญญาเอก )                
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรี                
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผน  ก เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน  
โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพื่อจูงใจนักศึกษา 
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน  (ปริญญาโท  เฉพาะแผน  ก และปริญญาเอก )              
มีจ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ  30 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบันที่อยู่ในกลุ่ มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยให้มากกว่า
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่าน้ัน  แต่ต้องด าเนินการให้มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษาท่ีเน้น             
การวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพื่อ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน 
เกณฑ์การประเมิน  :  สถาบันและคณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0–5  
หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา                  
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได ้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หรือ 
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  = ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน  ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกใน         
ปีก่อนหน้าปีท่ีประเมิน 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  ที่ค านวณ
ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้  = 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

X 5 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ  มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  ไม่จ าเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. อาจารย์ประจ า  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงาน  และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา                   
ทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี ้
 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

3. ตัวอย่างการค านวณ 
 ปีการศึกษา 2553 สถาบันมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 140 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
130 คน ปริญญาโท 15 คน 
 ปีการศึกษา 2554 สถาบันมีอาจารย์ที่ปฏิบั ติงานจริง 155 คน ลาศึกษาต่อ 10 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
145 คน ปริญญาโท 20 คน  
 
การประเมินแบบท่ี 1  
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
ขั้นตอนที่ 1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2554) 
 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

= 
145 

X 100 
165 

= 87.878787878 
ขั้นตอนที่ 2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
คะแนนท่ีได ้ 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= 
87.878787878 

X 5 
60 

 = 7.323232 คะแนน 
 = 5 คะแนน 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  

 
40 

 พฤศจิกายน 2554 

การประเมินแบบท่ี 2 
แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 
 
ขั้นตอนที่ 1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ของปีการศึกษา 2553 และ 2554 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2553) 
 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

   

= 
130 

X 100 
145 

 
89.655172 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2554) 
 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

= 
145 

X 100 
165 

= 87.878787 
ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= ร้อยละของอาจารยป์ระจ า
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ปีการศึกษา 2554) 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ปีการศึกษา 2553) 

= 87.878787 - 89.655172 
= - 1.776385 

 
ขั้นตอนที่  3 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา
เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 12 ขึ้นไป) 
 
คะแนนท่ีได ้ 

= 

 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

X 5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

= 
- 1.776385 

X 5 
12 

= - 0.740160 คะแนน 
= 0 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ               
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  สถาบันและคณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต า แหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน  ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ป ระจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ า        
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ 
 

= ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป  

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หรือ 
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา  = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิช าการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไปในปีท่ีประเมิน  ลบด้วย ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไปในปีก่อนหน้าปีท่ีประเมิน 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไป เปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่              
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

X 5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต ่

 รศ. ขึ้นไป เปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ 
1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในกรณีที่

อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ า 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  ไม่จ าเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1.  อาจารย์ประจ า  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงาน  และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา                  
ทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

2.  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี ้
 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

3. ตัวอย่างการค านวณ 
 ปีการศึกษา 2553 สถาบันมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 140 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 50 คน รองศาสตราจารย์ 60 คน ศาสตราจารย์ 5 คน 
 ปีการศึกษา 2554 สถาบันมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 155 คน ลาศึกษาต่อ 10 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย ์60 คน รองศาสตราจารย์ 55 คน ศาสตราจารย์ 7 คน 
 
การประเมินแบบท่ี 1  
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
ขั้นตอนที่ 1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป  
(ปีการศึกษา 2554) 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

= 
62 

X 100 
165 

= 
37.575758 
 

ขั้นตอนที่ 2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 6 ขึ้นไป) 
 
 

คะแนนท่ีได ้ 
 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป  

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป  

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= 
37.575758 

X 5 
30 

 = 6.262627 คะแนน 
 = 5 คะแนน 
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การประเมินแบบท่ี 2  
แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไป เปรียบเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
ขั้นตอนที่ 1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิช าการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไป ของปีการศึกษา 
2553 และ 2554 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป  
(ปีการศึกษา 2553) 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

= 
65 

X 100 
145 

= 44.827586 
   
ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป  
(ปีการศึกษา 2554) 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

= 
62 

X 100 
165 

 
37.575758 
 

ขั้นตอนที่  2 ค านวณค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไป 
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 

= ร้อยละของอาจารย์ประจ า         
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป  
(ปีการศึกษา 2554) 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ า           
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป  
(ปีการศึกษา 2553) 

= 37.575758 - 44.827586 
= - 7.251828 

 
ขั้นตอนที่  3 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นข องร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไป
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 6 ขึ้นไป) 
 
 
คะแนนท่ีได ้ = 

 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป

เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
X 5 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= 
- 7.251828 

X 5 
6 

= - 6.04319 คะแนน 
= 0 คะแนน 

 
 4. การอ้างอิงประกาศ ค าสั่ง รายงานการประชุม บันทึก หนังสือทา งราชการ ต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 
อาทิ วัน เดือน ปี ช่ือเรื่อง (ถ้ามี) 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้  และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน  นอกจากน้ัน 
ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีม ี        
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

1. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด  

2. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีด ีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล          
การเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

4. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ 

5. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน  

6. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ          
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

7. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ 
 หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่  3 เช่น ผลการประเมิน  หรือผลการส ารวจ                   
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ  การเสริมสร้างสุขภาพท่ี ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ  
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏใ ห้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ                  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
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2. จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา  ส่งเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ  

1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง  
2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ 
4) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศกึษา  

และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  
6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  
8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน  
10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ  หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ 2.4 : 
 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผน           
การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและกา รพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย  5 ปีข้างหน้า 
เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน  ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศ าสตร์  และการพัฒนางานประจ า  ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
งานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้  ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี 
เพื่อเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ 
การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน  ในรอบปี
ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน  และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข  ชมเชย ให้รางวัล 
ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนแล ะสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่ง  คนดีเข้ามา
ปฏิบัติงานในสถาบัน 
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1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน  เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบั ติงาน และของ
สถาบัน 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ  โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังท่ีสถาบันวางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน  (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies ) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน  มีการก าหนดเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงาน  (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  วิเคราะห์ปริมาณการเข้า –ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  และ
พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานท่ี
ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุค ลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานท่ีท างานให้น่าอยู่  ตั้งแต่สภาพแวดล้อม  บรรยากาศการท างาน  การจัด
สวัสดิการ  การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน  การสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอ ขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  เช่น มีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  มีการ
กระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ  เช่น  ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล  
ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีได้รับรางวัลทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมทั้งระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปูองกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ  ส่งเสริม
การออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เชน่ สนับสนุนด้านสถานท่ีออกก าลังกายสนับสนุนผู้เช่ียวชาญในการแนะน าด้าน
การดูแลสุขภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม  หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน  ควร
ก าหนดแนวทาง  หรือวิธีการติดตาม  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม  หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไก
การติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 
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5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนั บสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงแ ละพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน  รวมทั้ง
ผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒ นาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน  
(KPI) หรือเปูาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยที่ตัวช้ีวัดผล            
การด าเนินงานและค่าเปูาหมายนั้นควรมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจความต้องการ  และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที ่สกอ. 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  นอกเหนือจากการเรียนการสอน  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน  เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากน้ัน 
ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  เช่น สิ่งแวดล้อมใน
สถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานท่ีออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  

ระดับคณะไม่ต้องประเมินใน           
ตัวบ่งช้ีนี ้

 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ             
การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ               
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย  
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย            
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปอูงกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2–5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ  1 ให้นับรวม  notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมี                   
การลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 

2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน  FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน  โดยไม่ต้องเทียบเป็น  
FTES ของระดับปริญญาตรี 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
1. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี ้
ระบบทวิภาค  - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                

(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : 

ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 
ระบบไตรภาค  - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
 (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน  30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา               

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี ้
1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา  (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี ้
 SCH = Σ nici 
 เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที ่i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

FTES = 
SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น  ๆ
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดรูปแบบ                  
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้และต่อ
ศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา  เช่น  การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิ จัยส่วนบุคคล  การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ  ในห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  

1. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

2. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย  

3. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

4. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

5. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุ้กรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  

6. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรูทุ้กรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  

7. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

1. สถาบัน หรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ             
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ ์และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
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2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ  5 หมายถึง  งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึน้ และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 

1. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้ นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้  และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง  หรือรวมทั้งมีการฝึก
และปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกต์ ใช้ มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

 นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยสะท้อนจากการที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกท าโครงงานหรือช้ินงานในหั วข้อท่ีสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชา
นั้นๆ 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา 
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 
ตัวอย่างเช่น 

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 

2. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  (alignment) ซึ่งการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 : 
 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น  และหลากหลาย  สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้ เรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของผู้เรียน  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์  การมีทักษะใน             
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้  รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนมีบทบาทในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงช้ีแนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกร ายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ  อภิปราย
กลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานท่ี รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

1.3 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชา  
และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1 อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  แต่ละรายวิชาระบุ
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้น
พฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ลักษณะและการด าเนินการ  เป็นการระบุค าอธิบายรายวิชา  จ านวนช่ัวโมงการสอน  และการให้
ค าปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนา
ผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน  กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร หนังสือ ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 

- การประเมินและปรับปรุงการด า  เนินการของรายวิชา  มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เชน่ ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  และ
จากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกท่ีพบผู้เรียน 
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา  (formative 

evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมี รายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน  อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม  สัมมนา    
ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานท่ี รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรคว รมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล  หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกใน               
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิชาการที่ทันสมัย  การด าเนินการนี้อาจท าโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอา จารย์พิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือ
บรรยายในบางคาบเวลา  น านักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานท่ีภายนอกสถาบัน  ให้
นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น 
5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง           
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการท าวิจัยในช้ันเรียนว่า
วิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการปร ะเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่                       
ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา  หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า  3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน  คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด  เป็นต้น  น าผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ             
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการน าการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
7. มีการพัฒ นาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้            
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ต่อไปนี ้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ติดตาม  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร  ทุกภาคการศึกษา  

โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน  และวางแผนปรับปรุงในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  หรือเสนอการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการระดับท่ีสูงขึ้น 

- ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน  และผู้ที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่ก าหนดทุกปีการศึกษา 

- ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง  หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร  ตามหลักฐานจากผลการ
ประเมินของผู้เรียน/ของผูท้ี่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา/ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน       
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  คุณลักษณะขอ งบัณฑิต  หมายถึง  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี  ประกอบด้วย  2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของ            
แต่ละหลักสูตร  และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือท่ีมีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เช่น      
การบริหารจัดการ  การเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน  การก้าวทันวิทยาการ  ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการ
ปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย  ควรมี
คุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ  การเป็นผู้น าทางความคิด  โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  

1. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัด         
การเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

2. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต  

3. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

4. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย สถาบัน/
คณะ/ศูนย ์

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

6.   เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1  

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาต ิ
(เฉพาะกลุ่ม ง)  

7. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 
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เกณฑ์การประเมิน  : (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป  

และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ  25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบั นของเจ้าของ
บทความ 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมกา รจัดประชุม  ประกอบด้วยศาสตราจารย์  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากต่างประเทศ       
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

3. งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระ เบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา  หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้าหรือทดลอง  วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7 : 
 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  อย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ  อย่างน้อยทุก  5 ปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน าข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการ
ร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการรั บผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน  ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น  และ
เหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความทันสมัย
ของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติด้ว ย มีการก าหนด
เป็นเปูาหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน  และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และ
ร่วมกันพัฒนานักศึกษา 
2. มีการน าผลจากข้อ  1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษ ะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าข้อมูลจาก
ผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะประเด็นการก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร โดยอาจมีการเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด  เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และ           
ถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ  อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน           
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การสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา  และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการท างานจริงได้ 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  มีการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน  
สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อใหผู้้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง  ใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน  (performance) ของผู้เรียน  โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้
วิจัยเป็นฐาน 

2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรม         
การเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณที่เอื้อต่อ              
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ  หรือทรัพยากรที่สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา  ภาควิชาสนับสนุน  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท าเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา 
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในท่ีต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ 

4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในสถาบันหรือ              
นอกสถาบัน 

4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการก าหนดเป็นเง่ือนไขใ ห้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
ทุกป ีหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงาน
วิชาการให้ท่ีประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.2 มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน  โดยมี         
การประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการเรียน  หรือต่อการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ  และเอกชน  ผู้ใช้บัณฑิต  หรือนักวิชาการมาให้ความรู้  หรือ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยท่ีต้องการให้นักศึกษาจัดท าเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้
นักศึกษาได้จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนองความต้องการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ  ให้นักศึกษาทราบ  และมีการพัฒนาทักษะการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน 

6.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทุน
สนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยของ
นักศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพื่อให้รับรู้ผลงานวิจัย และน าผลไปใช้ประโยชน์ 
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6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ  หรือจัดท าเป็นข่าวเพื่อเผยแพร่ตาม             
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  และอาจจัดท าบทคัดย่อง านวิจัยเป็นหมวดหมู่  เผยแพร่ไปยังสถาบันหรือองค์การที่
เกี่ยวข้อง  หรือน าออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสที่ก าลังเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  และสามารถใช้
ค าตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปช่วยช้ีแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 

6.6 มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ท่ี มีบุคคลหรือหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์  โดยอาจใช้
วิธีการสืบค้นการอ้างอิง หรือการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

7.1 ผู้สอนอาจมอบหมายให้นั กศึกษาอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  มีการวิพากษ์บทความ  
การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในรายวิชาต่างๆ 

7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดท าบทความ 

7.3 อาจมีการตั้งคลินิกให้ความช่วยเหลือในการท าบทความวิจัย รวมทั้งการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 
7.4 สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางส่วน  ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้  ส่งไปยัง

วารสารต่างๆ ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ 
7.5 น าบทความวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเ ลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่มาเรียนรู้

ร่วมกันในช้ันเรียน และมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ที่จัดให้กับนักศึกษา 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญ
ของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสัง คม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

1. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย ์นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งสถาบัน  

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย ์นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งคณะ/ศูนย ์

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม         
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ
เปูาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน  

3. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของตัวบ่งช้ี  

4. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับ            
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ 

5. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม  จริยธรรม  หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย  ต้องมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ  50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ่3 สถาบันขึ้นไป) 
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์กรกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  33  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษากิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
 
หลักการ 

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบ่งออกได้เป็นสองส่วน  คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กร
นักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  ทักษะทางปัญญา  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

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

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  

 
60 

 พฤศจิกายน 2554 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ  ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน  
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต  
(2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นป ระโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  เช่น  ทุนกู้ยืมการศึกษา                    
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบก ารณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา  

1. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  2. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา  

3. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  4. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  5. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

6. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา  

7. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ             
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  

 
61 

 พฤศจิกายน 2554 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 : 
 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

1.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา  ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต  ข้อมูล           
ด้าน    การเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา 

1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง  มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด  เน้น    
การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  เพื่อส่งต่อข้อมูล
เกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เน้นการให้บริการความช่วยเหลือ
นักศกึษาในรูปแบบของการปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน  เช่น ฝุายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการหรือให้ค าปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาท่ีขอใช้บริการตลอดเวลา  อาจมี
การจัดบริการสายด่วน (hotline) ส าหรับให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการ
ความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา  ไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วย
ใหบ้ริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะดูแลได้ 

1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา            
จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลาก รที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ  เพื่อสร้าง           
ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษา 

1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

2.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ 

2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน  เพื่อเป็นแหล่งดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์

ของนักศึกษา  และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมต่อไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน
เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า  และมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เว็บไซต์จดหมายข่าว  ฯลฯ 
ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้
ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ 
4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน       

การสอน การท าวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ  การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  กิจกรรมดังกล่าว
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นอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน  และสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว  ยังท าให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการ          
ใหม่ๆ  ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่าเป็นระยะๆ 
โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 

5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

6.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา  ฝุาย คณะ หรือสถาบัน  มีระบบการติดตามประเมินผล
การให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใ นการประเมินและระยะเวลาในการ
ประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน  และน าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ  และ
ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม  
5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ต่ ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ  ปัญหาอุปสรรค  เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า  มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปัญหา หรือ
การปรับปรุงการให้บริการด้วย 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

7.1 น าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ  และมีการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  และประเมินคุณภาพของการให้บริการ          
ทุกด้านตามแผนท่ีก าหนด 

7.3 มีการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา  และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่สถาบันจัดให้ทุกด้ าน
อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม  (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

1. คณะ/ศูนย์ จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา  

2. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี ้ 

3. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  

4. (อิงตามเกณฑร์ะดบัสถาบัน) 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

5. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

6.  (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา

ตามที่ต้องก าร  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ                   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2 : 
 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึ กษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  ที่ชัดเจน  
นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร  ทั้งนี้กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน  หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่
สถาบันก าหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 มีการก า หนดตัวบ่งช้ีความส า  เร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย  ตัวบ่งช้ีหลักตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตัวบ่งช้ีเฉพาะ  (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากการท า
กิจกรรม 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาระบุ
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากสถาบัน 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย  5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี  และอย่างน้อย  2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันต้องส่ งเสริมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรมต่อไปนี้  ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดท าข้อเสนอ
โครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ  (อาจารย์ที่ปรึกษา  หรือฝุายกิจการนักศึกษาของสถาบัน ) โดยมีค าอธิบายเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ได้แก่วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ตัวบ่งช้ี
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ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด  ลักษณะของกิจกรรม  กลุ่มเปูาหมาย  และวิธีการประเมินความส าเร็จ  และมีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใหม่ 

3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลปูอนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการที่
ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน  และให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM: knowledge management) การให้นักศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน  (ผลการประ เมิน) ในที่ประชุม  
เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการท างาน  การพัฒนาตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ การประเมินความส าเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน  อาจารย์ที่รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษา  ควรมีการประชุมกับสถาบันภายนอก  เพื่อ
ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน  และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันด้วย 

4.3 ในแต่ละปี  สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ  ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัดเวทีหรือการ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรม  หรือน าเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละ
สถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่า งสถาบัน            
มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  โดย
ผู้รับผิดชอบอาจเป็นการท างานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
5.  มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 สถาบัน (ฝุายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งช้ี  
ที่ก าหนด 

5.2 สถาบันก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม  และน ารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบป ี

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ  และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 

6.2 สถาบันน าเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  44  การวิจยัการวิจยั  
 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและ              
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตาม  ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามาร ถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน  เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์  การวิจัยจะ
ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ  3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผน            
การวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  และพันธกิจด้านอื่นๆ  ของสถาบัน 
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ี สกอ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งช้ี สกอ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งช้ี สกอ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดย
มีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน  เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่
นักวิจัยและทีมวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น  ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน/คณะ/ศูนย/์ส านักวิจัย และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน  

2. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

3. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ 

4. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม  
อัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้ 

5. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ  

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน       

การวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor)  

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  

6. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ      
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน  

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ/ศูนย/์ส านักวิจัย 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือจากสภาพปัญหาของสังคม  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

8. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
ข และ ค 2 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ  

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ              
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

3. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  (alignment) ซึ่งการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 

4. งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา  หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้าหรือทดลอง  วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

5. งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานวิชาการ  (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย ) ที่มีการศึกษา  ค้นคว้าท่ีแสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

6. นักวิจัยประจ า  หมายถึง ข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึก ษาท้ัง         
ปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 

7. จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม  ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า ให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี ้

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย

และต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 : 
 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเ พียงพอ ในการบริหาร
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ควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพื่อบรรลุตามเปูาหมายของแผนการวิจัย
ของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย  
เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิ จัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถด าเนินการวิจัยหรือผลิตงาน
สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัยนอกจากน้ันอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น 
1) การก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์  
2) การก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
3) การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ

อาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  

4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา  หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้า
ร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ  

5) การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  
เป็นต้น 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย  เช่น วิเคราะห์ก าลังคนวางแผน  และรับเข้าบุคคล  
(ทั้งอาจารย์  นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
จุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ท าการก าหนดกฎเกณฑ์  แนวทางก ากับ  และส่งเสริมให้อาจารย์
ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน  ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ โดยก าหนดเป็นภาระงานท่ีชัดเจนท่ีต้องปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล  กรณีนักวิจัย
รุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม  การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะน าหรือการร่วมทีมวิจัยกั บ
นักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ  การช่วยให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  กรณีนักวิจัยทั่วไป  
การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย  หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน านอกสถาบันท้ังในและ
ต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพที่สุด  คือ การส่งเสริมการท างาน
วิจัยเป็นทีมท่ีประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส  นักวิจัยระดับกลาง  นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก  และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย  ตลอดจน
จัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง  การให้ผลตอบแทน  หรือการให้รางวัลส าหรับ นักวิจัยที่มีผลงาน
ดีเด่น  การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงาน
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่  การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท าได้ ยาก ดังนั้น สถาบันจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานท่ีสามารถน าไปใช้
ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไป 

ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกน้ัน  สถาบันอาจจัด ให้มีระบบสนับสนุน เช่น  การจัดให้มี
ข้อมูล รายละเอียด  และเงื่อนไขของ   แหล่งทุนวิจัยต่างๆ  ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ  ที่อาจารย์
และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  นอกจากน้ันอาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพ่ีเลี้ยงตรวจสอบ
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ข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์และนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ  และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการ
เหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย  แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ  และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย  ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ        
ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี ้

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย  
1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่ม วิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย  หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้

สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของประเทศ  หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  

2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  
3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยแล ะงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  และของนักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก  
4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบันระบบรักษาสุขภาพและ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นท่ีหลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือ
ศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว  ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอ่ืนได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ  ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร  (hard copy) และ              
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว  ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ  การสนับสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับหน่วยงานอื่นที่มีช่ือเสียงท้ังในและต่างประเทศ  ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์  โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานท่ีผ่านมา  
3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยแล ะงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ  การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน  
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา  
5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ  ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
และนักวิจัย  เช่น “การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย ” ทั้งในประเด็น  งานวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา  
คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาส
ต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัย
ของอาจารย์  และนักวิจัยในปัจจุบัน  หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ ” ในประเด็นความเหมาะสมกับ               
ความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 
7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

สถาบันน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง  โดยก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพื่อการปรับปรุง  ก าหนด
บุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง  ก าหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจ าเป็นก าหนดระยะเวลาที่การ
ปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่ก าหนด 
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8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้ องถิ่นและสังคม  และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  (เฉพาะ          
กลุ่ม ข และ ค2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน  ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ  เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเปูาหมาย  การสนทนากับกลุ่มเปูาหมาย          
ที่ส าคัญ (Focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลปูอนกลับ  (feed back) จากความ
ร่วมมือท่ีมีอยู่เดิมวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากรทั้ งสถานท่ี 
บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
กับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

1. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ
ได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

2. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

3. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

4. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

5. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการ
ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

6. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ                   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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3. งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา  หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้าหรือทดลอง  วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

4. งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานวิชาการ  (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย ) ที่มีการศึกษา  ค้นคว้าท่ีแสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ  25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอ กสถาบันของเจ้าของ
บทความ 

6. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วยศาสตราจารย์  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากต่างประเทศ        
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

7. วารสารระดับชาติ  หมายถึง วารสารวิชาการ  (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ  และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ  หรือ
วารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

8. วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล  Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่เป็นท่ียอมรับในศาสตร์นั้น ๆ หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ  และมี
ช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 

9. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง  หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 : 
 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ              
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือน านาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วางแนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือ                 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรื อในท่ีประชุมวิชาการที่มี  peer reviewในประเด็นต่อไปนี้  
เช่น  

1) การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับน าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสาร  

2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย  ที่จะน าเสน อใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์  
4) การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น  
ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน 
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

วางแนวทาง  ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ  รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเปูาหมายโดยยังคงความเชื่อถือได้ใน
เชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
และนักวิจัย  คัดสรรค์ผลงานท่ีน่าจะเป็นท่ีสนใจของบุคคลทั่วไป  จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน  
วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้  จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้
เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ค วามรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ  2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ  2 เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านสื่อต่างๆ  อย่างเป็นระบบในเชิงรุก  โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกั บกลุ่มเปูาหมาย  
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลปูอนกลับนอกจากน้ันการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึง
การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเช่ือมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) ก าหนดขั้นตอนวิธีการ และผู้รับผิดชอบ
เพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพ
ในการน าผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริกา ร ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ  จากสถาบัน  (consultancy) และ
ประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน  หรือส่งเสริมการน าผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start–up company) เป็นต้น 
5. มีระบบแ ละกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบ ที่ก าหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง  ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
เจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์  นักวิจัย และสถาบัน  ใน
การเจรจาเชิงธุรกิจ  หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

นอกจากน้ัน ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิท ธิประโยชน์ของอาจารย์  นักวิจัยและของ
สถาบันในผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส  เป็น
ที่ยอมรับของทุกฝุาย 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้  และอ านวยความสะดวกในการ
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น  

1) การให้ความรู้และค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งอาจด าเนินการโดยการฝึกอบรม  หรือสัมมนา  
หรือจัดคลินิกให้ค าปรึกษา  

2) ช่วยร่างค าขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือส านักงานเทียบเท่า
ในต่างประเทศ  

3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
กรอบระยะเวลา : จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย     ปีงบประมาณ  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุ ดเน้นของสถาบันนอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ  ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน  โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้น       
การวิจัย 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ปร ะจ าและนักวิจัยประจ า  เป็นคะแนน
ระหว่าง 0– 5 
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็น          

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็น                   
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างส รรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็น           

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะปฏิบัติงานจริง ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 
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2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ี
เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรื อหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน  ให้  
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ หรือนักวิจัย  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
1. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา  หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
2. งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานวิชาการ  (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย ) ที่มีการศึกษา  ค้นคว้าท่ีแสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
3. อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปีการศึกษา  
ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
4. นักวิจัยประจ า   หมายถึง  ข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ัง                  
ปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
5. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี ้

9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  

 
77 

 พฤศจิกายน 2554 

องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  55  การบริการทางวิชาการแก่สังคมการบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 
หลักการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ  
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ เหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  
ให้ค าปรึกษา  ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมน าวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ  หรือเพื่อช้ีแนะสังคม  
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว  สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ 
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  
สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบั นเพื่อ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย  และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด  

1. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  2. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  3. (อิงตามเกณฑ์ระดบัสถาบัน) 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

4. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

5. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

1. เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ ข้อ 2 และ ข้อ 3 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ                    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

3. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทา งเดียวกัน (alignment) ซึ่งการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 

4. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 : 
 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

มีการวางแนวทาง  ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริกา รวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของ
สถาบัน  มีนโยบายส่งเสริม  สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์  บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้              
ความเชี่ยวชาญ  เวลาและจิตแห่งการบริการ  (service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบั น รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดท าระเบียบของการให้บริการ  ก าหนดภาระงานของ
อาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน  โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น            
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้นขอ งสถาบันใน                
การให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน  ตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของ                 
การให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

มีการ บูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจ า            
ด้านอื่นๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น  
1) มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงท่ีตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ  
2) น าความรู้  ประสบการณ์  จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน

กระบวนการวิจัย เป็นต้น 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

จัดให้มีระบบติดตาม  ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน           
การสอนและการวิจัย  โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ  ผู้รับบริการ และนักศึกษา  ซึ่งเป็นท้ังผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ  ทั้งในระดับแผนการด าเนินงาน  เปูาหมายของสถาบัน  ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร  คุณภาพของ
บุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนดไว้ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

สถาบันน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน  พัฒนากระบวนการ  และผลสัมฤทธ์ิที่ได้อย่างสม่ าเสมอและเป็น
รูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนอง             
ความต้องการและเป็นท่ีพึ่งของชุมชน  ภาครัฐ ภาคเอกชน  หน่วยงานวิชาชีพ  สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ          
(2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและ                
การเผยแพร่ความรู้นั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน  

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ    
เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน/คณะ/ศูนย/์ส านัก 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

2. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  

3. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  

4. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่
สู่สาธารณชน  

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบัน/คณะ/ศูนย/์ส านักและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 : 
 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน  ภาครัฐ ภาคเอกชน  หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพท่ีจะให้บริการ  มาร่วมมือรวมพลัง  (Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย  (Networking) 
ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ  เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการน าผลการวิจัยไปเป็น
ส่วนหน่ึงของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต              
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มี ช่องทางในการสื่อสาร  ท าความเข้าใจร่วมกันของ
ภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ  ทั้งใน
ด้านการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะน าให้ผู้รับบริการและประชาชน 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ  ระบบและ
กลไกการให้บริการ  ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ  ขอบเขตการให้บริการค่าใช้จ่าย  ระยะเวลาใน                 
การให้บริการ  สัญญาการบริการ  ซึ่งรวมทั้งการควบ คุมและการก ากับคุณภาพของการให้บริการ  โดยจัดให้มีระบบ
การให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก การให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ใน
การให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  66  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
หลักการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังน้ัน  
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะที่ แตกต่างกันตามปรัชญา  และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน  และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง  และการบริหารจัดการ              
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด  

1. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

2. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

3. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

4. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

5. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ 

6. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ                    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

3. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  (alignment) ซึ่งการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน  ระบบการจัดการ  ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว          
อย่างสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 : 
 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้
บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการก าหนดผู้รับผิดชอบ  มีการจัดท าแผน
งบประมาณโครงการ มีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน างานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม  โดยทุกคนมีส่วนร่วม  มีการติดตามผลก ารด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการน าสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

สถาบันสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน  และ
กิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่
จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น มีหอศิลป์  หอประวัติ  
พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดยมี
ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น   
มีการสร้างเครือข่าย มีการก าหนดตัวบ่งช้ี และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรีย นการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา มีการก าหนดตัวบ่งช้ี และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ  บูรณาการด้านท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.1 สถาบันมีการก าหนด /การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม  เช่น มีศิลปินแห่งชาติ  มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิ ทยากรหรือเป็นท่ี
ประจักษ ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจ านวนผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างองิ เป็นที่ยอมรับ 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  77  การบริหารและการจดัการการบริหารและการจดัการ   
 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ  ให้มีคุณภาพ  เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรทั้งหมด  
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา  คือสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  เป็นผู้น าท่ีดี  มีธรรมาภิบาล  
รับผิดชอบต่อสังคม  รักความก้าวหน้า  ดูแลบุคลากรอย่างดี  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร              
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
ระดับคณะ/ศูนย/์ส านัก ปรับชื่อตัวบ่งชี้เป็น 
“ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ/ศูนย/์ส านัก และผู้บริหารทุกระดับของคณะ/ศูนย/์ส านัก” 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า  

1. คณะกรรมการประจ าคณะ/ศูนย/์ส านักปฏิบัติหน้าท่ี
ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ                
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน  

2. ผู้บริหารคณะ/ศูนย์/ส านักมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ/ศูนย/์ส านัก 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากร
ในสถาบัน  

3. ผู้บริหารคณะ/ศูนย์/ส านักมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะ/ศูนย/์
ส านักไปยังบุคลากรในคณะ/ศูนย/์ส านัก 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  

4. ผู้บริหารคณะ/ศูนย์/ส านักสนับสนุนให้บุคลากรใน
คณะ/ศูนย/์ส านักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ                 
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ  

5. ผู้บริหารคณะ/ศูนย์/ส านักถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะ/ศูนย์/ส านักเต็มตามศักยภาพ  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

6. ผู้บริหารคณะ/ศูนย์/ส านักบริหารงานด้วยหลัก          
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ/ศูนย/์ส านัก
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน
และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

7. คณะกรรมการประจ าคณะ/ศูนย/์ส านักประเมินผล
การบริหารงานของคณะ/ศูนย/์ส านัก และสถาบัน
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะ/ศูนย/์ส านัก  
และคณะ/ศูนย์/ส านักน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
หมายเหตุ 

1. หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่  6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้อเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน  ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  เช่น นักศึกษาผู้ปกครอง  
สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการก ากับดูแลสถาบัน
ในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลกฎ  ระเบียบ องค์การที่ให้เงิน
สนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
2. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร  การจัดการ  การควบคุม  ดูแลกิจการต่างๆ  ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ  หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น           
แต่รวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง  ชอบธรรมทั้งปวง  ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  
อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี ้

1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน  
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีท่ีมีก ารออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงาน
ต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง  ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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7) หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร  และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และ            
ภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอ านาจแล ะความรับผิดชอบใน   
การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร  โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดี
ของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค  (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นข้อต กลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นท่ีส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 : 
 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน  ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับท่ีว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและผู้บริหาร  รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน  และ        
อัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีทีม่ีต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าท่ี 

1.2 กรรมการสภาสถาบันก ากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและ           
สภาสถาบัน  และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  รวมทั้งทันต่อ                     
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจ  แผนกลยุทธ์ 
และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณา
จาก  

1) มิติการพัฒนาองค์กร  เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์  บุคลากรมีโอกาสศึกษา  เรียนรู้ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้  

2) มิติการพัฒนา  หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน  เช่น การพัฒนาหลักสูตร  การปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา  ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย  การบริการวิชาการและสังคม           
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดยค านึงถึงความคุ้มค่า
ของการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณ  และให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน  อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของก ารจัดเก็บ
ข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย  วิสัยทัศน์  และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 
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2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย  น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเ ทศ           
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ  (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง และน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมท้ังสามารถสื่อสา รแผน
และผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหาร
อย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปูาหมาย  หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งข้ึน  
พร้อมท้ังสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานท่ีส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน  รวมทั้ง              
การติดตามผลสัมฤทธ์ิ  อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปูาหมาย  หรือปรับแผนการด าเนินงา นในรอบปีถัดไป  
พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในท่ียอมรับได้ 

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ า            
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้
คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายท อดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน  โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น                 
อย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์  เช่น การสอนงานท่ีหน้างาน  (on–the–job 
training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้  เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้  และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก ปฏิบัติ 
(community of practices) เป็นต้น 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่
ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูองผลประโยชน์ของ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ  มีรายงานประเมินตนเอง  จัดท ารายงานสรุ ปผลการท างานและรายงาน
การเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการตรวจสอบภายในของ
สถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราช บัญญัติ ของสถาบัน  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับกาประเมิน หรือตามข้อตกลงท่ีท าร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร 
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7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร  กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้น
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์  น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา  หรือปรับปรุงสถาบันให้เจริญก้าวหน้า            
อย่างต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน  อาทิ จัดท าแผน           
การบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่  3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบั นซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนใน
สถาบันสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการค วามรู้ในสถาบัน  
ประกอบด้วย  การระบุความรู้  การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  การก าหนด   
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้
ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน           
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

1. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

2. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด  

3. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน          
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  

4. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ          
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

5. (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
1. แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ  หรือสู่ความ           
เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน  โดยมี          
การสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือข้ันตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรู้และประสบการณ์  บันทึกเป็นเอกสาร  เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2 : 
 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.1 สถาบันควรศึกษาเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน  ว่ามี
ประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ  หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดท่ีต้องการ  เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน  ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
บัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปูาหมาย ในการจัดการความรู้  โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเป็นหลัก  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  รวมทั้งประเด็นการ
จัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์  เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้ นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษ ะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  อย่างน้อย
ควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานท่ี เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาใน
แต่ละคณะ หรือสาขาวิชา  โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน  และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
นั้นๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย  
รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น  มาถ่ายทอดความรู้  เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม  อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ 
เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  เช่นการส่งเสริมให้มีชุมชน
นักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม  ทั้งด้านงบประมาณ เวลา 
สถานท่ี 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ  1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ              
ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และเผยแพร่
ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร  หรือสื่อสิ่งพิมพ์  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
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5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม  น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานท่ีเป็น
กลุ่มเปูาหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ  และติดตามวัดผลตามประ เด็นความรู้และ
เปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้  มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน  เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก  เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร  การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน  ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความ           
พึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  ระดับหน่วยงาน 

ไม่ต้องประเมินในตัวบ่งช้ีนี ้2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ  
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ตามที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
1. ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบท่ีท า  หน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท า  การประมวลผล รวมทั้ง                  
การวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ใน               
การปฏิบัติงาน  การบริหาร  หรือการตัดสินใจ  โดยมีคอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุน            
การท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ  ทั้งนี้  
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานท่ีแตกต่างกันออกไป 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.3 : 
 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

1.1 สถาบันค วรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบ
สารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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1.3 ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็น           
อย่างน้อย 

 วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 
 ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบ  ทั้ง hardware software (system software 

และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ 
 งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
 การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
 การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส ถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศท่ีน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศใน
การด าเนินงานตามปกติ  เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา  ระบบทะเบียนประวัติ  เป็นต้น มาสร้างเป็น
สารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน  ทั้ง           
ด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การเงิน  การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน                    
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการเก็บ
แบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอ ใจทุกครั้งท่ีมีการใช้ระบบหรือ
ทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรด าเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 
4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึ กษา 
(CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริห ารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน  หรือไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น 
ช่ือเสียง  และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  หรือ             
ความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง  และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อปูองกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาว ะฉุกเฉิน  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ          
มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมผีู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมผีู้บริหารระดับสูงของคณะ/ศูนย/์
ส านักและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลกัของ          
คณะ/ศูนย/์ส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี ้ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอยา่งน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี ้ 

 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)  

 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)  

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน  

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน  

 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  

 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น           
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร               
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น             
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร          
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  

 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง      
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร  

 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง           
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร  

 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
 อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
 อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
ทั้งนี้ หากคณะ/ศูนย/์ส านัก มีการวิเคราะห์และ

ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
บริบทของสถาบัน ไม่ครบ 3 ด้าน ขอให้คณะ/ศูนย/์
ส านัก พิจารณาเพิ่มเติมในความเสี่ยงระดับคณะ/ส านัก 
เพื่อให้มีอย่างน้อย 3 ด้านด้วย 
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เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะหใ์นข้อ 2  

3.  (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ         
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  

4.  (อิงตามเกณฑ์ระดับสถาบัน) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา         
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5.มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน        
ตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า 
คณะ/ศูนย/์ส านัก หรือ คณะกรรมการบริหาร         
ความเสี่ยงของคณะ/ศูนย์/ส านัก เพื่อพิจารณา        
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก       
สภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห ์       
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

6.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ/ศูนย/์ส านัก หรือ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ                  
คณะ/ศูนย/์ส านัก ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
หมายเหตุ :  

1. คะแนนการประเมินจะเท่ากับ  0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน            
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์  หรือต่อ
ความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน  อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม  หรือจัดการกับ      
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

2. ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากรภายใน

สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูอง กันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี  อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ  เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ  การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง  และเกิด
เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ ์ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น
ศูนย ์(0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

3. การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน  หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงท่ีท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา

ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ                  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 : 
 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบใน
แต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน  เช่น นโยบายหรือแนวทางในการ
ด าเนินงาน  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ               
อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี) 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ และ

บุคลากร 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย  
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงท่ี น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร  และทรัพย์สินของสถาบันเป็น
ส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานท่ี  
อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูงกลางต่ า ได้ 
3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงท้ังในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง  ให้ประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต  หรือ

ความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต  โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต  รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง  ให้ประเมินจากความรุนแรง  ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น  
โดยจะมีความรุนแรงมาก  ถ้ากระทบต่อความเชื่ อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน  ฐานะการเงิน  ขวัญ
ก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
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4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะ

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือปูองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง  Treat การลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง  Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง  และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ช่ือเสียง 
การฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย   
ปีละ 1 คร้ัง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อสภาสถาบัน 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลังการจัดการ  ความเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานก ากับ 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  88  การเงินและงบประมาณการเงินและงบประมาณ  
 
หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน  (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน  
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินท่ีสะท้อนค วามต้องการใช้เงินเพื่อการด าเนินงานตามแผน          
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน  
เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา  ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา  ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้ส าหรับการผลิต
บัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา  รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ  (ค่าใช้จ่าย ) ด าเนินการทั้งหมด  
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์  ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย  ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากท่ี
ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน  สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริ หารจัดการด้านการเงินของ
สถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบ
ทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้
จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับ                 
แผน      กลยุทธ์ของสถาบัน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับ           
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน/คณะ/ศูนย/์ส านัก 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

2. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิาร
ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  

3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิาร
ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/คณะ/ศูนย/์ส านัก 
และบุคลากร  

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสถาบัน/คณะกรรมการประจ า/คณะ/ศูนย์/
ส านักอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ            
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง  

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ          
ความมั่นคงของสถาบัน/คณะ/ศูนย/์ส านักอย่างต่อเนื่อง  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  

6. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  

7. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน             
กลยุทธ์ของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยาก รที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน         
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ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากน้ันจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงที่มาของเงิ นทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น  รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า 
รวมทั้งมี การวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวขอ งสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา  5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  มีการก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุ ผู้รับผิด ชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณใน
การด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

3. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏ ให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ                 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

4. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือ ด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1 : 
 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินท่ีต้องใช้ใน           
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าท่ีด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตาม   
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน  และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจ ะเป็นงบประมาณในการด าเนินการ
ตามแผน และ ก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้สถาบัน           
เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างก่อนที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท างบประมาณ
ประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงินอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ  ส าหรับ
การบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของ
ประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้
เป็นไปตามเปูาหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 
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3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
สถาบันการศึ กษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่างกันได้แต่

อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่ท่ีจะน างบประมาณประจ าปีเสนอ               
สภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี ้

 งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 
 เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว  งบประมาณประจ าปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมากน้อย

เพียงใด 
 เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว  งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรมี                

ความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีอย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ  ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ  
อย่างน้อยทุก  6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้  หักค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณ
เหลือเพียงพอ  ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป  มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน  
และสภาสถาบัน 
5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางก ารเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร  เป็นรายงานที่แจ้งให้
ผู้บริหารได้ทราบว่า  ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด  มีผลลัพธ์จากการท างานอย่างไรบ้าง           
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของสถาบัน 
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหน้าท่ีตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็น             
ผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน  อย่างเป็น
ทางการ 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน  
จัดท ารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  99  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิตผลลัพธ์  และผลกระทบที่
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  และมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
สถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ส า นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย  
เปูาประสงค์  และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และมีนวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่ างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี ้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของ คณะ/ศูนย/์ส านัก และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน/คณะ/ศูนย/์ส านัก 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน  

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ 
สถาบัน/คณะ/ศูนย/์ส านัก 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  

2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ  

2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ศูนย/์ส านัก ก่อนเสนอสถาบันตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน 
CHE QA Online และ 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/ศูนย์/ส านัก 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  

5. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9องค์ประกอบคุณภาพ  

6. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 
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เกณฑ์ระดับสถาบัน เกณฑ์ระดับหน่วยงาน 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ/ศูนย์/ส านัก 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/คณะ/
ศูนย์/ส านักและมีกิจกรรมร่วมกัน  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน ์ 

9. (อิงตามเกณฑร์ะดับสถาบัน) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโด ยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ             
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตและ
ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

3. ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ระบบท่ีท า หน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท า  การประมวลผล รวมทั้ง          
การวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารส นเทศเพื่อใช้ใน               
การปฏิบัติงาน  การบริหาร  หรือการตัดสินใจ  โดยมีคอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุน           
การท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ  ทั้งนี้ 
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานท่ีแตกต่างกันออกไป 

4. แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ  หรือสู่        
ความเป็นเลิศตามเปูาหมาย  เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน  
โดยมีการสรุปวิธีปฏิ บัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรู้และประสบการณ์  บันทึกเป็นเอกสาร  เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษาผู้ปกครอง 
สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการก ากับดูแลสถาบัน
ในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลกฎ  ระเบียบ องค์การที่ให้            
เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 : 
 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจ
เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้น
เอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีด าเนินการเป็น
ประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน  การด าเนินการตามแผน  การตรวจสอบ  ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้    
การด าเนินภารกิจบรรลุเปูาประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบาย           
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน           
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะวิชา  ถึงระดับ
สถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชาก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
3.1  สถาบันอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของสถาบันเพิ่มเติมตาม  

อัตลักษณ์ของตนเอง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนมาตรฐาน  และกฎเกณฑ์อื่น ๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งช้ีที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถา บันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนท้ังปัจจัยน าเข้า  
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีท่ีใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งช้ี  ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปูาหมายของตัวบ่งช้ี
นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย  1) การควบคุม  ติดตาม
การด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ          
สภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้ วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการก าหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร  PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ  และการปรับปรุงระบบและกลไก            
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา  พร้อมท้ังเสนอมาตรการและ
แผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี  โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์น าผลจากการประเมินคุณภาพ  
มาตรการ  และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี  ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ /
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด าเ นินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ  โดยมี
เปูาหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี 
6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง  9 องค์ประกอบคุณภาพ  และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล  ภาควิชา คณะวิชา 
และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  เช่น สกอ. 
สมศ. กพร. เป็นต้น 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของ
สถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย  หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน  ได้เข้ามีมาส่วนร่วมใน             
การประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกร รมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งช้ีและเปูาหมาย  การให้ข้อมูล
ปูอนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
8.   มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน  ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา  และ
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ 

8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย  มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  และมีพัฒนาการ
ด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี  ในแต่ล ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน  และให้
หน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  และน าผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
กรอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

 
สมศ . มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพใกล้ เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตาม โดยระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ก าหนดแนวคิดและทิศทางใน              
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาไว้ 6 ประเด็น  คือ 

1. ประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ โดยให้น้ าหนักร้อยละ 75 และใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 

2. ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 
3. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการปร ะเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให้การประกัน

คุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 
4. ลดจ านวนตัวบ่งช้ีและจ านวนมาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถ่ายโอนตัวบ่งช้ี

และมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตามกฎกระทร วงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 38 

ก าหนดให้ สมศ. ท าการประเมินคุณภาพภายนอกให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วย
ผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา                 
3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้มีการพัฒนาตัวบ่งช้ี 3 กลุ่มคือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น 
 
1.   การแบ่งกลุ่มตัวบ่งช้ี ของ สมศ. 
 

ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ดังนี้  

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก าหนดตัวบ่งช้ี และเกณฑ์
การประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีที่พัฒนามาจาก รอบแรกและรอบสอง ประกอบด้วย 15           
ตัวบ่งช้ี ท้ังนี้ตัวบ่งช้ีที่ 1 ถึง 11 เป็นตัวบ่งช้ีตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดย
ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีที่ 16 (16.1 และ 16.2) และ 17 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
เป็นผู้ก า หนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันช้ีแนะ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปูาหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ช้ีน าสังคมและ
แก้ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการช้ีน าเรื่องต่างๆ เช่น การส่งเสริมและสืบสา นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ความรักชาติ การบ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ  ค่านิยมและจิตสาธารณะ  
ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม
อาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย  สิ่งเสพติด ความฟุุมเฟือย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข
และความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง 
ฯลฯ ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม คือ ตัวบ่งช้ีที่ 18 ให้เลือกด าเนินการ 2 ด้าน เป็นตัวบ่งช้ีที่ 18.1 และ 18.2 
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2.   รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมิน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนดให้ 

การประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน 4 มาตรฐาน คือ 1) ผลการจัดการศึกษา 2) การบริหารจัด
การศึกษา  3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ 4) การประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย           
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน

ตาม
กฎกระทรวง 

 ด้านคุณภาพบัณฑิต  
 1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผลการจัด
การศึกษา
และการ

จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่  
 4. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
 7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
พ้ืนฐาน 

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
 12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน การบริหาร

จัดการศึกษา  13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
 14. การพัฒนาคณาจารย ์
 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การประกัน

คุณภาพ
ภายใน  15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
อัตลักษณ์ 

16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
      16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
      16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์

ผลการจัด
การศึกษา

และ 
การจัดการ

เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
มาตรการ
ส่งเสริม 

18. ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
      18.1 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  
      18.2 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่2 
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3.   นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งช้ี สมศ. 
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่

เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ี มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ        
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25  
 งานวิจัยท่ีเผยแพร่ผลในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชา ติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25  

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมู ล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  
 งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดั บวารสาร SJR (ACImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) และฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชา            
ทางศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of 
Education) ได้แก่ คณะวิจิตศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวทาง  
การทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและ
คุณประโยชน์เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์  หมายถึง การเผยแพ ร่งานสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และ
การแสดงท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ           
อย่างเป็นระบบและเ ป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อน         
การเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ  

แหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานท่ีส าหรับการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดง
ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ใน            
การพิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเป็นหอศิลป์ระดับสถาบันการศึกษา    
2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานท่ีจัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี

คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็น

โครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ 
4. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอ บท่ี

สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการที่ได้รับ               
การยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

http://www.scimagojr.com/
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5. ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงท่ีหอศิลป์ จะต้องหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการด าเนินง านอย่างเป็นระบบ 
และมีคุณภาพของงานท่ีแสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานท่ีจัดแสดงต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวงวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า 3 คน ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไ ปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย โดยมีหลั กฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ /หรือ ได้การ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดังนี้  
      1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  เช่น ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ท่ีท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น  ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริ มประชาธิปไตยภาคประชาชน       
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
     2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โด ยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 
      3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 4.  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์  หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมท้ังระบุผลของการน างานวิจัยหรือ             
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ . เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่ง           
ทางวิชาการหรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) 
ต้องเป็นผลงานท่ีผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บทความวิชาการ  หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท าใน
รูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

- ต ารา  หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านท่ัวไป 
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอน            
ในวิชาใด วิชาหนึ่ง ท้ังนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ             
ที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ปร ะจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 
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 นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่มี
ต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา  
 ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมส ร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม และ
สังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิด
จากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัย
นิยม วัฒนธรรมปัจจุบันท่ีดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า 
ส าหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาท่ีถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
สังคม มีความเจริ ญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละและการมี            
ส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นท่ีพึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่
ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแน วทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแส
วัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ  หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงาม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมี
เปูาหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการท าลาย
คุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ท่ีสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ท้ังทางเทคโนโลยี  ระบบสังคม และความนิยม 
เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุ ษย์ท่ีงดงาม สามารถ            
อยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและ
วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด ารงรักษ์สืบต่อไป 
 สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 

สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  
สวยงาม  หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนท่ีแวดล้อม          

ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
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วิธีการนับ 
การนับจ านวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความจาก

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review 
เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถน ามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น  

การนับบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปีปฏิทิน หรือ
ปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่บทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิม พ์หรือเผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง          
ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือด าเนินการไป
แล้ว  
 การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะ
เป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล           
ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียง                 
ครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ซ้ ากัน 
 การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบของ บทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือต าราทาง
วิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกิน       
ร้อยละ 50 ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ช้ิน  
 การนับจ านวนอาจารย์และนักวิจัย  ให้นับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ           
ลาศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างาน 6 - 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได ้

 
การค านวณค่าคะแนน 

การใช้สูตรการค านวณค่าคะแนน ให้ค านวณตามผลการด าเนินงานจริง โดยใช้ผลการด าเนินงาน               
ที่ก าหนดเป็น 5 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน เป็นตัวเทียบในการค านวณค่าคะแนน ดังนี้ 
 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

x 5  
ผลการด าเนินงานท่ีก าหนดเป็น 5 คะแนน 
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1. กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
 

 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน เป็นตัวบ่งช้ีที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก าหนดตัวบ่งช้ี และเกณฑ์       

การประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบั ติ ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ดีและมี             
ความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ประกอบด้วย 6 ด้าน 15 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี 

ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี 

ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี 

ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี 

จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี 

ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี 
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ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

 
 
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและจ านวน

ตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้องกับเปูาหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และสถาบันผลิตบัณฑิตได้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งได้ตามคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน กล่าวคือ 
เป็นผู้ใช้ภาษาได้ดี ถูกต้อง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงามเพราะ
ความใฝุรู้และส ามารถแปลความคิดเป็นการกระท าได้ส าเร็จ เป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้           
มีทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตส านึกและภูมิธรรมใน
ฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ        
ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า  
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ          
ภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
วิธีการค านวณ 
 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด 

 
หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  ผู้ที่ศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  
 
เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70 
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าให้ครบและรายงานผลที่ติดตามซ้ าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก  โดยผลการ
ส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
*** เนื่องจากสถาบันไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จึงไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้นี้ ***
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย   
  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี   
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม               
2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ            
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ี
ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม 
หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพท่ีมีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ด้าน ต้องท า
การประเมินครบทุกด้าน 
 
วิธีการค านวณ  

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต  

 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบ           
การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้ านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ          
ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่ก าหนดโดย สมศ. หรือรวบรวมข้อมูล
โดยหน่วยงานกลางท่ี สมศ. มอบหมาย  

2. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถ าบันท่ีรับบัณฑิตเข้า          
ศึกษาต่อ 

3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน  
    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย   

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของคณุภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ 
การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 

ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิ พนธ์ สารนิพนธ์ 
ที่ตีพิมพ์ หรือศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ โดยผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถนับเป็นผลงานของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 
 
วิธีการค านวณ 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท X100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceeding) ที่ได้รับการยอมรับ
ในสาขา 

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาตทิี่
ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานา ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือ ในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ* 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน**   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ*** 

 
อาเซียน  หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียต ะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และ เวียดนาม 

*การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดง
โขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 

**การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 

***การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศไม่จ ากัดกลุ่มประเทศ           
(อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการ ศึกษาหรือปีปฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อ
เจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้ง
จังหวัด ประเทศท่ีเผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 

3. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 :  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน  
    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 
 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์เป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์  
การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 
 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้  
 
วิธีการค านวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก X100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาตทิีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ* 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน**   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ*** 

 
อาเซียน  หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และ เวียดนาม 

*การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดง
โขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 

**การเผยแพร่ในระดับ ภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 

***การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศไม่จ ากัดกลุ่มประเทศ            
(อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บญัญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าขอ ง
บทความ ช่ือวิทยานิพนธ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก
ของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  
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ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

 
ด้านงานวิจัยและงานสร้า งสรรค์  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานตามพันธกิจ           

ด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเน้นเฉพาะโดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีสม รรถนะ
ในการท าวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงาน
ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปัญญา                
มีคุณธรรมและความเช่ียวชาญสูง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดน
ของความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง ท้ังการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
 ถ้าสถาบันอุดมศึกษ าต้องสร้างความเข้มข้นเชิงวิชาการ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพสูง และสร้าง 
การยอมรับในแวดวงวิชาการ ควรเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติได้ หากเป็นงานวิจัยและพัฒนาก็ต้องเป็นงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามความตอ้งการของ
ผู้ใช้จริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในการพัฒนา เป็นการเรียนรู้ที่สั่งสมและ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ ประเด็นส าคัญก็คือไม่ว่างานวิจัยพ้ืนฐานหรืองานวิจัยประยุกต์ก็ต้องเป็นงานวิจัยแท้ คือการ            
มีผลเป็นการเรียนรู้  สั่งสมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นๆ ได้ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นปัจจัย
ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญา อั นก่อให้เกิดวัฒนธรรม
การเรียนรู้และใฝุรู้ตลอดชีวิต และวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 
 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 ตัวบ่งช้ี สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
 ตัวบ่งช้ี สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : จ านวนผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ปีปฏิทิน  
    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า    ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้าง สรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 
 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ* 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน**   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ*** 

 
อาเซียน  หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อิน โดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และ เวียดนาม 

*การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดง
โขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 

**การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 

***การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศไม่จ ากัดกลุ่มประเทศ            
(อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 
วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
x100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

  
การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนท่ีคิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย  
การคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้น าคะแนนท่ีคิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของ
บทความ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือสถานท่ี 
จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของแต่ละผลงาน
สร้างสรรค์ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : จ านวนผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  ปีปฏิทิน  
    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า      ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่
การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปั ญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับ               
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
  
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
x100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า โดยนั บรวมผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ             
ลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีท่ีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีท่ีน าไปใช้ประโยชน์               
ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองกา รใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย กฎหมาย มาตรการ ท่ีเป็น  
ผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

2.  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจั ยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : จ านวนผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ปีปฏิทิน  
    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า    ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย              
การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าท่ีจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์                

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจ า โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีท่ีผลงานแล้ว
เสร็จ ปีท่ีได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ช่ือหน่วยงานท่ีรับรอง และมีหลักฐานการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น  
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  
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ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
 

 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการ 

ทีค่รอบคลุมกลุ่มเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของ
สถาบันหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา 
การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษา
ต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนท่ัวไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบ
ให้เปล่าด้วยส านึกความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นท่ีพึ่งของสังคม หรือเป็นการ
ให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบ แทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิด                
องค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ เป็นที่พ่ึง
และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้อง อันก่อให้เกิ ด ความมั่นคง ความเข้มแข็ง 
และการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ 
และวิชาชีพ ในการตอบสนอง ช้ีน า และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 

 
 
 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบง่ช้ี สมศ. 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย  
  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือสังคม 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าท่ีใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการ
วิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ ากับการเรียนการสอนและ         
การวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 
วิธีการค านวณ  
 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
x100 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอด
พัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีท่ีประเมิน  โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะ
กับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัด
ขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเ นินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น        
แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ 

ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
 

หมายเหตุ  ส าหรับสถาบันท่ีได้รับการประเมินปี 2554 กรณีเป็นกิจกรรมใหม่ ส าหรับเกณฑ์ต่อเนื่อง ยั่งยืน           
และเข้มแข็ง ให้ใช้ 1 ปีได้โดยอนุโลม 
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ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง  สถาบันมีการด าเนินงานท านุบ ารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม   ของชาติโดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จ าต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและ
พัฒนาสิ่งท่ีดีงาม  ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามอย่างมีรสนิยม ให้เกิด
ในจิตส านึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการ ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ท้ังในเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ สถาบันจึงมีนโยบายและการด าเนินงานท้ังในระดับบุคคล 
และสถาบัน โดยมีระบบและกลไกเป็นหน่วยส่งเสริม สนับสนุนในลักษณะโครงการและส่วนหน่ึงของการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้วิถีชีวิตและบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยน่าอยู่ มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีรสนิยม และสามารถอยู่
ในสังคมด้วยความเข้าใจ มีน้ าใจอย่างมีความสุข 

 
 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็น พันธกิจ
หลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ท่ีจะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริม
สนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 
 
ประเด็นการพิจารณา  

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเปูาหมายความส าเร็จ 

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
4. หลักฐานที่ อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชา ติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานท่ีเป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย
มีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา              
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถรู้จักเลือกรับ รักษาและ
สร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 
ประเด็นการพิจารณา  

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีสถาบันด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้  

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม  
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือ แบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3 
 
หมายเหตุ 

1.  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
2.  สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  
3.  สวยงาม หมายถึง มีการจั ดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนท่ีแวดล้อม   

ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
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จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารและ              

การจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบาย การด าเนินงานตามแผน            
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่ จัดให้นักศึกษา และบุคลากรทุกคน 
รวมทั้งก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
ก าหนด มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่
ประชาคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันต ามหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจาย
อ านาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องมีบทบาทส าคัญ  ในการก าหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่
เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบันจะมุ่งเน้น  การประเมิน
คุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาท
ของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการด าเนิน งานตามมติการประชุม                 
สภาสถาบันอุดมศึกษา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นท่ีก าหนดในเกณฑ์การให้คะแนน   

 
หมายเหตุ ในระดับคณะไม่ต้องประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

การประเมินผลตา มหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตาม     
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงาน
ตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารแล ะ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร สถาบันได้ก าหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงิ นและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่ก าหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะห์ มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 
 
หมายเหตุ  ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี  

ระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 : การพัฒนาคณาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จ
ของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดั บสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
วิธีการค านวณ  
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 จ านวนและรายชื่ ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่           
ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ  
 
การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 

- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.  
- กรณีสายวิชาชีพ ให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 
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ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 

 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแสดงความมีมาตรฐาน

และคุณภาพด้วยการเป็นประชาคมแห่งการสร้างความรู้และองค์การแห่งก ารเรียนรู้ที่มีขีดความสามารถใน             
การค้นคว้าวิจัยสร้างความรู้ใหม่ท้ังเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อุดมศึกษาไทยยังต้องแสดง
ความเป็นอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยต้องมีความเป็นเลิศที่ใช้การได้ในสังคมแห่ง           
การตรวจ สอบอย่างเข้มข้น เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งจะน าอุดมศึกษาไทยไปสู่
อุดมศึกษาสากล ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็นการประกันคุณภาพเพื่อความรู้สู่ความเป็นเลิศ และ
การประกันคุณภาพเพื่อผู้เรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพท่ีดีคือ การใช้ระบ บและกระบวนการประกัน
คุณภาพในการสร้างประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ และตรวจสอบการท างานของตนเองเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่ง
จะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข่าวสารทั่วทั้ง
สถาบัน พร้อมกับมีการก าหนดมาตรฐา นการท างานทุกด้านแบบมืออาชีพท่ีสามารถตรวจสอบการท างานได้             
ทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อน าข้อคิดความเห็นจากทุกฝุายที่มี
ส่วนร่วมมาใช้ในการก ากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมี อิสระและ
เสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงให้อิสระแก่
หน่วยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้วย 
 ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบด้วย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
ประกอบด้วยการก าหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการจัดการ
กระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเร่งรัดให้การด าเนินงาน
บรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานคุณภาพท่ีก าหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมินภายในและกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากต้นสังกัด ท้ังนี้ การประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพแล ะมาตรฐานการศึกษา               
อย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
 
 
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระบุไว้ว่า  
“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นั้นอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรว จสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”  ทั้งนี้ สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุม
ตัวบ่งช้ีที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด โดยจะเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ใน                
การประเมินตัวบ่งช้ีนี้ จะใช้ค่าเฉลี่ย คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องท า             
การประเมินใหม่ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
 
หมายเหตุ 

1. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน ) ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงาน          
ต้นสังกัดก าหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น  

- ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553  
- ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553  
- ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553 
2. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัว           

ที่ก าหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งช้ีนั้นมาใช้แทน  
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2. กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ แต่ละสถาบัน โดย
ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน 

อัตลักษณ์  หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็ นหนึ่ง
ของสถาบัน 
 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 16   ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
ตัวบ่งช้ี สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

 
สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อส ร้าง

และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
จึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน น าไปสู่การก าหนดเปูาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งท่ีจะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตาม อัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด           
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
อยู่ในระดับตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ  
ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์  เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 
หมายเหตุ  คณะจะด าเนินการแยก หรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 
 

 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบ             
การพิจารณา ดังต่อไปนี้  

1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล           

การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย 

พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งเปน็ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถาบันนั้น 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก า หนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน อยู่ในระดับตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับ 
การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบัน 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล           

การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ก าหนด หรือผล
การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษ ณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบันที่
ได้รับการยอมรับ 

4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

 
หมายเหตุ  - คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  
 -  1 สถาบัน  1 อัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  

 
144 

 พฤศจิกายน 2554 

3. กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา

เป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันช้ีแนะปู องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปูาหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ช้ีน าสังคมและแก้ปัญหา
สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการช้ีน าเรื่องต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครง การรักชาติ การบ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ  ค่านิยมและจิตสาธารณะ  
ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม
อาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุุมเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและ
ความปรองดอง ตลอดจนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ 

 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 18   ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 18.1 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 18.2 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 18 : ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 18.1 : ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 18.2 : ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
กรอบระยะเวลา : ปีการศึกษา  
ค าอธิบาย  
 สถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ  
การส่งเสริมแ ละสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ  ค่านิยม จิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย  สิ่งเสพติด  ความฟุุมเฟือย           
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 
 ทั้งนี้ ด้านที่ช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคม ท่ีสถาบันเลือกด าเนินการในแต่ละด้านนั้น ต้องผ่านการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 
 
ประเด็นการพิจารณา  

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

1 2 3 4 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานท่ีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน            
มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ท่ีร ะบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งความส าเร็จ
ของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ /กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการ เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก

การด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ 
6. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  

 
146 

 พฤศจิกายน 2554 

หมายเหตุ   
- มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้ 

ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
- คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
- ส าหรับ 2554 สถาบันสามารถด าเนินการได้ทั้งภายใน และ /หรือภายนอกสถาบัน แต่ต้อง

ด าเนินการอย่างน้อย 2 ประเด็น 
 
การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะมี การด าเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบัน และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ                 
ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีทีค่ณะมีการด าเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ด้วย 
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ส่วนที่ 3  
กรอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร ์

 
ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของระดับสถาบัน จะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร ์         

โดยก าหนดให้อยู่ใน “องค์ประกอบท่ี 10 อัตลักษณ/์เอกลักษณ์ของสถาบัน” 
 

ทั้งนี้ ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของสถาบันในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
 

หมายเหตุ  ค าอธิบายตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบันในแต่ละปีการศึกษา ระบุไว้ในภาคผนวก 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหต์ัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

1. ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักท่ีส าคัญ  4 ประการ  คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การให้บริการ               
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก  5 ประการที่จะสนับสนุน
ให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปูาหมายได้ คือ  

1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ  
2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
3) การบริหารและการจัดการ  
4) การเงินและงบประมาณ  
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้องท างานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จึงพัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงองค์ ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  9 ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและ
พันธกิจสนับสนุน ได้แก ่ 

1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
2) การผลิตบัณฑิต  
3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
4) การวิจัย  
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
7) การบริหารและการจัดการ  
8) การเงินและงบประมาณ  
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้ก าหนดตัวบ่งช้ี
ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทท่ี  3 เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษ าใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง           
ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งชี ้
ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินการ 

- 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. 16.1, 16.2 
และ 17 

1+3 

2. การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งช้ี สกอ. 
2.2, 2.3 และ 

2.5 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1, 
2.4,2.6 และ 2.7 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.8 และ     
ตัวบ่งช้ี สมศ. 1, 2, 3, 4 

และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1 
และ 3.2 

-  2 

4. การวิจัย  
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 
4.3 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1 
และ 4.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 5, 6 และ 7 3+3 

5. การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1 
และ5.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 8,9,18.1 
และ 18.2 

2+4 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ตัวบ่งช้ี สกอ. 6.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. 10 และ 11 1+2 

7. การบริหารและการจัดการ   - ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.1, 
7.2, 7.3 และ 7.4 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 12 และ 13 4+2 

8. การเงินและงบประมาณ  - ตัวบ่งช้ี สกอ. 8.1 -  1 
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ี สกอ. 9.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. 15 1+1 

รวม 4 18 1+20 23+20 
 
2. ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 ก าหนดให้
คณะกรรมการก ารอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ          
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น  จึงได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐาน              
การอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย  มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน         
ด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ  มีความส านึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 

1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน  สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
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3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงความหลากหลาย  และความเป็น

อิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ

ต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ
ทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  คล่องตัว  โปร่งใส  และตรวจสอบได้มีการจัดการศึ กษาผ่านระบบและวิธีการต่างๆ           
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  
การด าเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง  4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือ

รวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของ

ประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง  ใช้การวิจัยเป็นฐาน  มีการประเมินและใช้
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์สิน          
ทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของประเภท
สถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับ            
ความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม  และ
ประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีการปรับใช้ศิลปะ  วัฒนธรรมต่างประเทศ           
อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู ้
การแสวงหา  การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง /หลักการ อันน าไปสู่สังคมฐานความรู้  และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
1) มีการแสวงหา  การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ  เพื่อ

เสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการ ประสานความร่วมมือรวมพลัง  อันน าไปสู่สังคมแห่ง          
การเรียนรู้ 
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ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงสามารถกระจาย            
ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ  9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ น
แนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่งดังปรากฏในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย
น าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  - ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.7 
และ 3.2 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.8 
และตัวบ่งช้ี สมศ. 1, 

2, 3 และ 4 

3+4 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ
บาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1, 
2.4, 7.1,7.3, 7.4, 

8.1 และ 9.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 12 
และ 13 

7+2 
 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2, 
2.3, 2.5 และ 4.3 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1, 
2.6, 3.1,4.1, 5.1, 

5.2, 6.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
8,9,10,11,14,15,16.
1,16.2,17,18.1,18.1 

11+11 
 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู ้

- ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.2 
และ 7.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 5, 6 
และ 7 

2+3 

รวม 4 18 1+20 23+20 
 
3. ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินการด าเนินงาน           
อย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร  การเรียนรู้  รวมถึงนวัตกรรม  จึงสามารถกระจาย
ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที ่4.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่ส าคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย
น าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 5.1, 

และ 5.2 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.8 และ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 1, 2, 3, 4, 
8, 9, 18.1 และ 18.2 

7+8 
 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.5 ตัวบ่งช้ี สกอ.1.1, 
2.1, 2.4, 4.1, 6.1, 
7.1, 7.3, 7.4 และ 

9.1 

ตัวบง่ช้ี สมศ. 10, 11, 12, 
13, 15, 16.1, 16.2 และ 

17 

10+8 

3. ด้านการเงิน  ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.3 ตัวบ่งช้ี สกอ. 8.1 -  2 
4. ด้านบุคลากร การ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2
และ 2.3 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.2 
และ7.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 5, 6, 7 และ 
14 

4+4 

รวม 4 18 1+20 23+20 
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4. ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท า  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน  2551 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  
และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก  2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น  4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุ
ไปแล้วในบทที่  1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชนกลุ่ม  ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  
และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 

1)   มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ            
4 ด้าน 

1.1) ด้านกายภาพ 
 สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนท่ีดี มีห้องครบทุกประเภท 

พื้นที่ใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอ  และเหมาะสมกับจ านวน
อาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้
สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานมีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา 
และคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา ท้ังนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง  ปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะหรือความจ าเป็นอย่างอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

1.2)   ด้านวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบั ติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้
บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี  สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการ ที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและ           
การผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน  
และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

1.3) ด้านการเงิน 
 สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเ งินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ีจ าแนกตามกองทุน            
มีแผนการเงินท่ีมั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา  
สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการได้มาของรายได้  รายรับ การจัดสรร  การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน  รวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบ
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้ เงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 

1.4) ด้านการบริหารจัดการ 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  ค่านิยม 

ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิ จที่ก าหนดไว้  โดยมี               
สภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ  นโยบาย  การด าเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและ
ทรัพย์สิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  รวมทั้งก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ก าหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการก ากับ
การด าเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบได้  
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
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2) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 
4 ด้าน 

   2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
 สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนการรับ
นักศึกษาและสอดคล้องกับเปูาหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ  จุดเน้น
ของสถาบัน  ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนด  และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน  เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร           
การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูต ร และ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

2.2) ด้านการวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและภายใต้จุดเน้น
เฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
 2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายทั้งในวงกว้างและ
กลุ่มเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจงท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันท้ังในระดับสถาบัน
และระดับบุคคลได้ในหล ายลักษณะ  อาทิ การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้กับ
สังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนท่ัวไป         
การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ี
ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

2.4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับสถาบัน  มีระบบและกล ไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึง
คุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสามารถน าไปใช้เป็นเครื่ องจรรโลงความดี
งามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึง
ปรารถนาได้  สถาบันมีการควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปูาหมายของแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงสามารถ
กระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ  9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้านเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ของสถาบันแต่ละแห่ง           
ดังปรากฏในตารางที ่4.4 
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ตารางที่ 4.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย
น าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
(1) ด้านกายภาพ  
  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.5 - -  1 

(2) ด้านวิชาการ  ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2 
และ 2.3 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1, 
2.4,2.6 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 14 5+1 

(3) ด้านการเงิน - ตัวบ่งช้ีที ่8.1 - 1 
(4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1, 
7.1, 7.2,7.3, 7.4 

และ 9.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 12, 13, 15, 
16.1, 16.2 และ 17 

6+6 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.7, 
3.1 และ 3.2 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.8 และ         
ตัวบ่งช้ี  สมศ. 1, 2, 3 และ 4 

4+4 

(2) ด้านการวิจัย  ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.3 ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1 
และ 4.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 5, 6 และ 7 3+3 

(3) ด้านกาให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1 
และ5.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ.  8, 9, 18.1 
และ 18.2 

2+4 

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

- ตวับ่งช้ี สกอ. 6.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. 10 และ 11 1+2 

รวม 4 18 1+20 23+20 
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5. ตัวบ่งช้ีคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 255 4 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์               
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสถาบันและระดับหน่วยงานภายใน (คณะ/ส านัก) โดยในระดับสถาบันจะใช้ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐานอุดมศึกษา “กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญ าเอก” ที่ระบุไว้คู่มือการประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 23            
ตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพของ สมศ . จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี 
และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
 ในส่วนของหน่วยงานภายใน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานระดับคณะ /ศูนย์  จ านวน  8 คณะ/ศูนย์ ได้แก่               
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ หน่วยงานระดับส านัก จ านวน 4 ส านัก ได้แก่ ส านักวิจัย ส านักฝึกอบรม ส านักการศึกษา
ระบบสารสนเทศ และส านักบรรณสารการพัฒนา โดยจะใช้ตัวบ่งช้ีคุณภาพในแต่ละหน่วยงาน ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

    ระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
กรอบระยะเวลา 

ตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน 

คณะ/
ศูนย ์

วจ. ฝอ. บส. กส. 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 

 สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปีการศึกษา / / / / / 

 สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ผลผลิต ปีการศึกษา /        

 สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ผลผลิต ปีการศึกษา  /     

 สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น      
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ผลผลิต ปีการศึกษา /     

2. การผลิตบัณฑิต 

 สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

กระบวนการ ปีการศึกษา /     

 สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า ปีการศกึษา /     

 สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง        
ทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา /     

 สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

กระบวนการ ปีการศึกษา / / / / / 

 สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา    (/) (/) 

 สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน         
การสอน 

กระบวนการ ปีการศึกษา /     

 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

กระบวนการ ปีการศึกษา /     

http://nits.nida.ac.th/
http://nits.nida.ac.th/
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
กรอบระยะเวลา 

ตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน 

คณะ/
ศูนย ์

วจ. ฝอ. บส. กส. 

 สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

ผลผลิต ปีการศึกษา  /     

 สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

ผลผลิต ปีการศึกษา  สถาบันไม่มีการสอน 
ระดับปริญญาตรี 

 สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลผลิต ปีการศึกษา /     

 สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ผลผลิต - จ านวนผลงาน            
(ตัวตั้ง) : ปีการปฏิทิน 

/     

- จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโท 
(ตัวหาร) : ปีการศึกษา 

     

 สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

ผลผลิต - จ านวนผลงาน          
(ตัวตั้ง) : ปีการปฏิทิน 

/     

   - จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก 
(ตัวหาร) : ปีการศึกษา 

     

 สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ ผลผลิต ปีการศึกษา /     

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ ปีการศึกษา /     

 

 สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

กระบวนการ ปีการศึกษา /     

 

4. การวิจัย 

 สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ ปีการศึกษา / /    

 สกอ. 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ ปีการศึกษา / /    

 สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ               
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ปัจจัยน าเข้า - จ านวนเงิน (ตัวตั้ง) 
: ปีงบประมาณ  
 

- จ านวนอาจารยแ์ละ
นักวิจัย (ตัวหาร)  
: ปีการศึกษา 

/ /    

 สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ผลผลิต - จ านวนผลงาน           
(ตัวตั้ง) : ปีการปฏิทิน 

/ /    

   - จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัย (ตัวหาร) :           
ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
กรอบระยะเวลา 

ตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน 

คณะ/
ศูนย ์

วจ. ฝอ. บส. กส. 

 สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

ผลผลิต - จ านวนผลงาน          
(ตัวตั้ง) : ปีการปฏิทิน 

/ /    

    - จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัย (ตัวหาร) :           
ปีการศึกษา 

     

 สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ผลผลิต - จ านวนผลงาน          
(ตัวตั้ง) : ปีการปฏิทิน 

/ /    

    - จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัย (ตัวหาร) :           
ปีการศึกษา 

     

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 

 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

กระบวนการ ปีการศึกษา /  /   

 สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

กระบวนการ ปีการศึกษา /  /   

 สมศ. 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ใน             
การพัฒนาการเรียนการสอนและ        
การวิจัย 

ผลผลิต ปีการศึกษา /     

 สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ผลผลิต ปีการศกึษา /     

 สมศ. 18.1 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี 1 

ผลผลิต ปีการศึกษา /  /   

 สมศ. 18.2 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี 2 

ผลผลิต ปีการศึกษา /  /   

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กระบวนการ ปีการศึกษา  /     

 สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผลผลิต ปีการศึกษา /     

 สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผลผลิต ปีการศึกษา /     

7. การบริหารและการจัดการ 

 สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหาร       
ทุกระดับของสถาบัน 

กระบวนการ ปีการศึกษา / / / / / 

 สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ กระบวนการ ปีการศึกษา / / / / / 

 สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

กระบวนการ ปีการศึกษา     / 

 สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ปีการศึกษา / / / / / 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
กรอบระยะเวลา 

ตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน 

คณะ/
ศูนย ์

วจ. ฝอ. บส. กส. 

 สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ         
สภาสถาบัน 

ผลผลิต ปีการศึกษา ระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก 
ไม่ต้องประเมิน 

 สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

ผลผลิต ปีการศึกษา /     

8. การเงินและงบประมาณ 

 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกในการเงินและ
งบประมาณ 

กระบวนการ ปีงบประมาณ  
 

/ / / / / 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

กระบวนการ ปีการศึกษา / / / / / 

 สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

ผลผลิต ปีการศึกษา /     

10. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน  
 สถาบัน 10.1 ***ตามภาคผนวก***        

 สถาบัน 10.2 ***ตามภาคผนวก***        
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บทที่บทที่  55  
การเขยีนรายงาน การเขยีนรายงาน SSAARR  

 
 การเขียนรายงาน SAR ระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้น ากรอบ
ข้อมูลในการน าเสนอตามที่ สกอ. ได้พิจารณาและจัดท าไว ้ตามกรอบการรายงานลงระบบ CHE-QA  โดยหัวข้อหลัก
ที่เสนอใน SAR จะประกอบด้วย 
 
1. ส่วนประกอบของ SAR 
 

ค าน า 
บทสรุปผู้บริหาร 
สารบัญ  
บทท่ี 1 ข้อมูลสถาบัน หรือข้อมูลคณะ/ศูนย/์ส านัก      
   

1.1 ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปูาหมายและวัตถุประสงค์  
1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน  
1.5 จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.6 จ านวนนักศึกษา 
1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานท่ี 
1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ/ศูนย/์ส านัก 
1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

บทท่ี 2 ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปีการศึกษา 2554 (ตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.) 

 2.2 ผลการด าเนินงานรายตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

ตัวบ่งช้ี สกอ.1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  

ตัวบ่งช้ี สกอ.2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ตัวบ่งช้ี สกอ.2.2   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ตัวบ่งช้ี สกอ.2.3   อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.8   ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.2   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
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องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งช้ีอ 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 6.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.1   ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
ตัวบ่งช้ี สกอ.7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง  

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งช้ี สกอ.9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

องค์ประกอบท่ี 10 อัตลักษณ/์เอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  

    ตัวบ่งช้ีสถาบัน 10.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า                        
มีความรู้คู่คุณธรรม 

ตัวบ่งช้ีสถาบัน 10.2 ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีเอื้อต่อ 
                         การเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

2.3   ผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  

ตัวบ่งช้ี สมศ. 1   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอาสระภายใน 1 ปี  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 2   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 3   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 4   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 5   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 6   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 7   ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 8   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน                 

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 9   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ตัวบ่งช้ี สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์  
ตัวบ่งช้ี สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
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กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์
ตัวบ่งช้ี สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
                ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
                ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการบริหารบัณฑิตเกิดอัตลักษณ ์

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  

ตัวบ่งช้ี สมศ. 18  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
                  ตัวบ่งช้ี สมศ. 18.1 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 
                  ตัวบ่งช้ี สมศ. 18.2 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 
 

 

บทท่ี 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา      
3.1 ตาราง ส1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
3.2 ตาราง ส2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
3.3 ตาราง ส3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
3.4 ตาราง ส4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
3.5 ตาราง ส5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
3.6 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองด้าน        

การบริหารจัดการ 
- ข้อสรุปข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
- ข้อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
- ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ  

3.7 วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการด าเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) 
 
บทท่ี 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (โดยกรรมการประเมิน)    

4.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
4.2 บทสรุปผู้บริหาร 
4.3 วิธีการประเมิน 
4.4 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
- ตาราง ป2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
- ตาราง ป3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
- ตาราง ป4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
- ตาราง ป5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4.5 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 
ภาคผนวก     

ก. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ข. คณะผู้จัดท า SAR (Self Assessment Report)  
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2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน SAR 
 

ประเภทตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

คณะ/ศูนย์/ส านักมีผลการด าเนินงาน ............. ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
 

   เกณฑ์มาตรฐาน  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรใน คณะ /ศูนย์ /ส านัก  และได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมสูงสุดของคณะ /ศูนย์/ส านัก โดย           
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
   เกณฑ์มาตรฐาน  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะ/ศูนย์/ส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
   เกณฑ์มาตรฐาน  3.  
ส าหรับคณะ/ศูนย์ :  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ  คือ          
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ส าหรับส านัก :  มีกระบวนการแลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจีครบตามพันธกิจของส านัก 

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
   เกณฑ์มาตรฐาน  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
  เกณฑ์มาตรฐาน  5.  
ส าหรับคณะ/ศูนย์   :  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
ส าหรับส านัก :  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของส านัก 

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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   เกณฑ์มาตรฐาน  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี              
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ ผู้บริหารคณะ/ศูนย์/ส านัก และที่ประชุมสูงสุดของคณะ /ศูนย์/ส านัก
เพ่ือพิจารณา 

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
   เกณฑ์มาตรฐาน  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานต ามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ             
1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารสถาบันและและคณะกรรมการประจ าคณะ/ศูนย์/ส านักเพ่ือพิจารณา 

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
   เกณฑ์มาตรฐาน  8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ ที่ประชุมสูงสุดของ
คณะ/ศูนย์/ส านัก ไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

 
ผลประเมิน 

รายการ 
ปี 2554 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย … ข้อ  
ผลการด าเนินงาน … ข้อ … ข้อ 
คะแนนอิงเกณฑ์ .... คะแนน … คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย บรรล/ุไม่บรรล ุ บรรล/ุไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 
สกอ.1.1–1.1 ................................................................................................................................... 
สกอ.1.1–1.2 ................................................................................................................................... 
 
 
หมายเหตุ 
การอ้างอิงหมายเลขหลักฐาน ให้ทุกคณะ/ศูนย์/ส านัก ใช้หลักการดังนี้ 
หมายเลขตัวบ่งช้ี – เกณฑ์มาตรฐานที่.หลักฐานช้ินท่ี  
 
ตัวอย่าง  
สกอ.1.1-1.1 หมายถึง หลักฐานของตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 1.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 โดยเป็นหลักฐานช้ินท่ี 1 
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ประเภทตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
วิธีการค านวณ 
 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
งานวิจัยประจ าที่ได้รับ           
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

= ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

(รวมลาศึกษาต่อ) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน ตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 
ผลการด าเนินงาน 

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
. 
 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ประเภทผลงาน น้ าหนัก 
ปี พ.ศ.2552  

(ก) 
ปี พ.ศ2553 

(ข) 
ปี พ.ศ.2554 

(ค) 
รวม 3 ปี  

(ง=ก+ข+ค) 

ค่าผลงานถ่วง
น้ าหนัก 

(ง*ค่าน้ าหนัก) 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.125 
     

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 

     

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. 

0.5 
     

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 
     

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 
(Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ 

0.75 

     

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 
(Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ 

0.75 

     

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI 

1.00 
     

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 
(Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ 

1.00 

     

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 
(Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ 

1.00 

     

รวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์      
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ข้อมูลอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ปีการศึกษา 
2552 (A) 

ปีการศึกษา 
2553 (B) 

ปีการศึกษา 
2554 (C) 

รวม 
(D=A+B+C) 

 

 อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง     
 อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ     
รวมอาจารย์ประจ า (รวมลาศึกษาต่อ)     
 นักวิจยัประจ าที่ปฏิบัติงานจริง     
 นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ     
รวมนักวิจัยประจ า (รวมลาศึกษาต่อ)     
รวมอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (รวมลาศึกษา
ต่อ) 

    

 
ผลประเมิน 

รายการ 
เฉพาะปี 2554 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
เป้าหมาย ร้อยละ .....  

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ..... ร้อยละ ..... 

คะแนนอิงเกณฑ์ .... คะแนน .... คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย บรรล/ุไม่บรรล ุ บรรล/ุไม่บรรล ุ
 
รายการหลักฐาน 
สมศ.5-1 ....................................................................................................................................... 
สมศ.5-2 ....................................................................................................................................... 
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 พฤศจิกายน 2554 

ตัวอย่างตารางข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ
.............  

องค์ประกอบที่ 1 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์   
2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)   
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์   
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)   
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์   
6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)   
7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)   

องค์ประกอบที่ 2 
8 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
9 - -ระดับอนุปริญญา   
10 - -ระดับปริญญาตรี   
11 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
12 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก   
13 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข   
14 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน   
15 ระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก   
16 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
17 - -ระดับปริญญาเอก   
18 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด   
19 - -ระดับอนุปริญญา   
20 - -ระดับปริญญาตรี   
21 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
22 - -ระดับปริญญาโท   
23 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
24 - -ระดับปริญญาเอก   
25 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด   
26 - -ระดับอนุปริญญา   
27 - -ระดับปริญญาตรี   
28 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
29 - -ระดับปริญญาโท   
30 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
31 - -ระดับปริญญาเอก   
32 จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด   
33 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด   
34 - -ระดับอนุปริญญา   
35 - -ระดับปริญญาตรี   
36 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
37 - -ระดับปริญญาโท   
38 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
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 พฤศจิกายน 2554 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ
.............  

39 - -ระดับปริญญาเอก   
40 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและผ่านการรับทราบจาก สกอ.   
41 - -ระดับอนุปริญญา   
42 - -ระดับปริญญาตรี   
43 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
44 - -ระดับปริญญาโท   
45 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
46 - -ระดับปริญญาเอก   
47 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF   
48 - -ระดับอนุปริญญา   
49 - -ระดับปริญญาตรี   
50 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
51 - -ระดับปริญญาโท   
52 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
53 - -ระดับปริญญาเอก   
54 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน   
55 - -ระดับอนุปริญญา   
56 - -ระดับปริญญาตรี   
57 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
58 - -ระดับปริญญาโท   
59 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
60 - -ระดับปริญญาเอก   
61 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์

ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด) 
  

62 - -ระดับอนุปริญญา   
63 - -ระดับปริญญาตรี   
64 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
65 - -ระดับปริญญาโท   
66 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
67 - -ระดับปริญญาเอก   
68 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
  

69 - -ระดับอนุปริญญา   
70 - -ระดับปริญญาตรี   
71 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
72 - -ระดับปรญิญาโท   
73 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
74 - -ระดับปริญญาเอก   
75 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพของหลักสูตร 
  

76 - -ระดับอนุปริญญา   
77 - -ระดับปริญญาตรี   
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 พฤศจิกายน 2554 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ
.............  

78 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
79 - -ระดับปริญญาโท   
80 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
81 - -ระดับปริญญาเอก    
82 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
83 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา   
84 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี   
85 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
86 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
87 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)   
88 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)   
89 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
90 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
91 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   
92 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   
93 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ    
94 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์   
95 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
96 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท   
97 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
98 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์   
99 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
100 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท   
101 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
102 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   
103 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
104 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท   
105 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
106 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   
107 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
108 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท   
109 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
110 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร   
111 - -ระดับอนุปริญญา   
112 - -ระดับปริญญาตรี   
113 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
114 - -ระดับปริญญาโท   
115 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
116 - -ระดับปริญญาเอก   
117 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา   
118 จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน   
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 พฤศจิกายน 2554 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ
.............  

119 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแกน่ักศึกษา 

  

120 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

  

121 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

  

122 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อาทิ ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  

123 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) 
เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

  

124 - -ระดับอนุปริญญา   
125 - -ระดับปริญญาตรี   
126 - -ระดับ ป.บัณฑิต   
127 - -ระดับปริญญาโท   
128 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
129 - -ระดับปริญญาเอก    
130 ระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน   
131 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีทีผ่่านมา   
132 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น

ของร้อยละฯ) 
  

133 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า   
134 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
135 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า     
136 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า     
137 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด   
138 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   
139 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา   
140 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
141 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
142 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
143 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)   
144 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   
145 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด   
146 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
  

147 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕) 

  

148 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

  

149 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  

150 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕) 
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151 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

  

152 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

  

153 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕) 

  

154 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

  

155 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ)์ ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาโท)   
156 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   
157 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือจ านวนการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
  

158 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.   
159 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.   
160 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI   
161 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่4 (Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

  

162 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่3 (Q3) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

  

163 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่2 (Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

  

164 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1 (Q1) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

  

165 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาโท)   
166 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด   
167 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
168 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ   
169 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
170 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
171 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาเอก)   
172 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   
173 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือจ านวนการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
  

174 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.   
175 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.   
176 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลสากล ISI   
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177 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่4 (Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

  

178 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่3 (Q3) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

  

179 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่2 (Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

  

180 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1 (Q1) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

  

181 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาเอก)   
182 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด   
183 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
184 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
185 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
186 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
187 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม ๕) 
  

188 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล)   
189 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาทีจ่ัดเก็บข้อมูล)   
190 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล)   
องค์ประกอบที่ 4 
191 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   
192 - -จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   
193 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
194 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย   
195 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   
196 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
197 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
198 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
199 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน   
200 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
201 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
202 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
203 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)   
204 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
205 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
206 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
207 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)   
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208 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
210 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
211 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   
212 - -จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
213 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
215 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
216 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
217 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
219 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
220 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
221 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   
222 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
223 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
224 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
225 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
  

226 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
227 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
228 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
229 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.   
230 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
231 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
232 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
233 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.   
234 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
235 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
236 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
237 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI   
238 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
239 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
240 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
241 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล 
Scopus 

  

242 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
243 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
244 - -กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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245 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล 
Scopus 

  

246 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
247 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
248 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
249 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล 
Scopus 

  

250 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
251 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
252 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
253 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล 
Scopus 

  

254 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
255 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
256 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
257 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด   
258 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
259 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
260 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
261 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
262 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
263 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
264 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
265 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
266 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
267 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
268 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
269 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
270 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
271 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
272 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
273 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
274 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
275 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
276 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
277 จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์   
278 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์   
279 จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   
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280 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ   
281 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ   
282 - -ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
283 - -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  

องค์ประกอบที่ 5 
284 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด   
285 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน   
286 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย   
287 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย   
องค์ประกอบที่ 6 
288 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
องค์ประกอบที่ 7 
289 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)   
290 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)   
องค์ประกอบที่ 98 (ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร.) 
291 จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด   
292 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหล ี   
293 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร   
294 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง   
295 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุุน   
296 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ   
297 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า   
298 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน   
299 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลาย ู   
300 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย ์   
301 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว   
302 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม   
303 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาองักฤษ   
304 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย   
305 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น  ๆ   
306 จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนน

ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

307 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

308 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่ก าหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

309 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

310 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุุนที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

311 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ
.............  

312 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

313 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

314 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามาเลย์ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

315 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

316 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

317 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

318 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

319 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

320 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

องค์ประกอบที่ 99  นโยบาย 3D ของรัฐบาล 
321 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   
322 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย   
323 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด   

 
หมายเหตุ  
สกอ. ไดข้อความอนุเคราะหใ์ห้สถาบันจดัเก็บข้อมูลพื้นฐานให้ผลการด าเนินงานครบทุกตัว  
ทั้งนี้ หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย –  , หากมีข้อมูลแต่มีผลเป็นศูนย์ให้ใส่เลข 0  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานที่รับการประเมินและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้เกิดความ
มั่นใจว่าหน่วยงานไม่ได้ลืมกรอกข้อมูล 
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ภาคผนวก ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(1) อาจารยประจ าหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง 
ชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม      
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา  

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปการศึกษา  

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรทูี่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4            
(ถามี) อย่างน้อย รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรจูาก           
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดานการจัดการเรียนการสอน  

(9) อาจารยประจ าทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ               
ไมน้อยกว่าร้อยละ 50 ตอป  

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0  

(12) ระดับความพึงพอใจของผใูชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 
หมายเหตุ 

1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ งช้ีเพิ่มเติมให  สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประส งคของสถาบันฯ  หรือ
ก าหนดเปาหมายการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุ  กระดับคุณวุฒิตองมีผลการด าเนินการที่  บรรลุตาม          
เปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยู ในเกณฑดี จึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยเกณฑ การคู มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข อ 1 – 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวในแตละปี 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม  อนุโลมให้ปรับ                
ตัวบ่งช้ีในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี ้
ข้อ 4  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา /รายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบ
ทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 

ข้อ 5  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วัน
หลังสอบซ่อม 
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ภาคผนวก ข 
กฎกระทรวง  

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับสถาบัน และระดับคณะ/ส านัก 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวบงช้ีอัตลักษณ/เอกลักษณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
ตัวบงช้ีอัตลักษณ/เอกลักษณของสถาบัน ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ครั้งท่ี 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 แลว 
 

ตัวบงช้ีอัตลักษณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
“ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีภาวะผูนํา มีความรู คูคุณธรรม” 

 
หลักการ : 
 
1. สถาบันจัดตั้งข้ึนตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   ประเทศไทยมีความจําเปนท่ีตองผลิตผูเช่ียวชาญสถิติ และผูเช่ียวชาญในสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ... 

2. มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2543 ใหจัดตั้งสถาบันวิชาการ
ช้ันสูงข้ึนเรียกวา “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ” มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการบริหารและการ
พัฒนา ทําการวิจัยสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

3. ตราสถาบัน  
- คําขวัญ “นตถิ ปฺญาสมา อาภา” แปลวา “ไมมีแสงสวางใด เสมอดวยปญญา” 
- รูปคบเพลิง 8 อัน มีกงท่ีแยกออกเปนแกน 8 กง มีเปลวเปนสีขาว ซึ่งหมายความวา 

“การใชความรูไปในทางท่ีดีโดยถือมรรค 8 เปนหลักจะสงผลใหเกิดความรุงเรืองแก
ประเทศชาติหรือมวลมนุษย” 

4. ปรัชญาของสถาบัน 
 “สรางปญญา เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change) 

 
เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

เบ้ืองตนตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีพ่ึงประสงคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
2. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิดและการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะความเปนนักวิชาการ เปนผูนําทางความคิดท่ีมี “ความรู            

คูคุณธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม” 
4. มีการประเมินความพึงพอใจดานความรูทางวิชาการ  และดานคุณธรรมจริยธรรมตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยเปนการสํารวจจากหนวยงานภายนอกสถาบัน (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ) และผลการประเมินความพึงพอใจแตละดานตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

5. มีการนําผลการประเมิน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ท่ีไดจากขอ 4  ไปปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนา
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเปนบัณฑิตท่ีมีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ

ครบ 5 ขอ 
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ตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา - 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
หลักการ : 
1. นโยบายพัฒนาสถาบันสู่ความเป็น World Class University  
2. คุณลักษณะทั่วไปของมหาวิทยาลัยระดับโลก (The usual attributes of a world class university) ควรมี

องค์ประกอบดังน้ี 
1) การมีอาจารย์ที่มีคุณภาพ (Quality Faculty) 
2) การมีผลงานวิจัยท่ีโดดเด่น (Excellence in Research) 
3) การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (Quality Teaching)  
4) การได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนอยู่ในระดับสูง (High levels of Financial Support from 

Government, Philanthropy, and/or Research) 
5) การมีจ านวนนักศึกษาต่างชาติอย่างมีนัยส าคัญ (Significant Numbers of International Students)  
6) การมีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Selectivity of Admission) 
7) การมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 
8) การมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน (Excellent facilities) 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา และภูมิทัศน์ข องสถาบัน เพื่อให้เกิด

บรรยากาศทางวิชาการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถาบัน 
3. มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาและ            

ภูมิทัศน์ของสถาบันร่วมกับองค์กรภายนอก 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา 

สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  
5. มีการน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ท่ีได้จา กข้อ 4  ไปปรับปรุงระบบและกลไกในการพัฒนา

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในด้าน 
Excellent facilities  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ

ครบ 5 ข้อ 
 

 
 

 
 


