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บทท่ี 1  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 
 

ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ ทั้ง 
4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบัน  มี
ปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าว คือ 
 1.คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่าง
กันมากข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2.ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3.สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
 4.สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
 5.สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation)                     
มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 6.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดย
การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7.คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน  โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 8.กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้
มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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 คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑติวิทยาลัย 

 

 9.กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์
และได้มาตรฐาน 
 2.เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และ
เป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 
 3.เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุด
ที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนา
จุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4.เ พ่ือให้ ข้ อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่ อผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย  ท า ให้มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 5.เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียด
ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย“ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม  
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ  
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซ่ึง สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรกระหว่าง พ.ศ. 2544-2548 และรอบที่สองระหว่าง พ.ศ. 2549-2553 และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จะด าเนินการระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 ในการประเมินรอบที่
สามของ สมศ.      เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใด จัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งหลัก    การประเมินจะครอบคลุมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด 
นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพ จะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบัน
เลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1.เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน การ
จับผิดหรือการให้คุณ – ให้โทษ 

2.ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
(Evidence – Based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 

3.มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับ
ควบคุม 
 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

5.มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนด
เป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการ

พัฒนา และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไก
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้าง
กลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการ  
และจุดเน้น ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจาย
อ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการ
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แข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และ
ส่งผลกระทบ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม
พันธกิจ ของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของสังคม ลดการว่างงานโดยที่สถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ 
เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการ
โอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2551ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี               
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง 
ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสอง
ด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบัน
ในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะที ่2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่
เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า
ระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 



5 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑติวิทยาลัย 

 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

 
การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5  ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่ม
ใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ 

ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลาย
ของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจ และ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2549ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่ง
ความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการ
จัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ 
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
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นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ 
และสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกลหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของสถาบันอุดมศึกษา เ พ่ือส่ง เสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่ สากล ซึ่ งท า ให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา 
ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด             
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์
กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ความ
เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงใน
แผนภาพที่ 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก 
ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพ่ือ
เป็นแนวทาง   ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ 
คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน 
(Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก
ตามหลักการของความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
ระบุ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานด้านการสร้าง

และพัฒนาสงัคม

ฐานความรู้ 
และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

มาตรฐาน 
การอุดมศกึษา 

หลักเกณฑก์ ากบัมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศกึษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสร้างสงัคมแห่งการ

เรียนรู้ /สงัคมแห่งความรู้  

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการการ

อุดมศกึษา 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ผลผลิตทางการศกึษาที่ได้คุณภาพ 
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ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    จึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ  สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุ ให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่ง เสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นใน
แต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ
และประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดย
สาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยัง
คงไว้ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือ
ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายใน และภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การ
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ประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ   และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในทุกสามปีและแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน สาระส าคัญของกฎกระทรวงฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีดังนี้ 
 1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้ 

 1.ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
  2.ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 
  3.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
 

 1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
 1.ให้คณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
การจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบาย และหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  3.ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
  4.ให้คณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ 3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน 5) อุปกรณ์การศึกษา 6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 7) 
การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา และ 8) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัด
ให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ
วิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 
 

 1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 

 2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการท างานที่เริ่มต้น จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐาน ที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ.กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
  ตัวบ่งชี้ เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน 
ได้แก่ 1) ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 4) การวิจัย5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7)
การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด 
  เกณฑ์การประเมิน เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง  อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย 
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่อเนื่อง 
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อม
ทั้งตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบันระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้อง
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา 
ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับ
การด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูล และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
 

2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การ
วัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ
วิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจ าการตรวจสอบ
ประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
  การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี
ฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า 
(Input) กระบวนการ(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที่ 1.2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                                                  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

          

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงาน
ประจ าป ี

การตรวจเยีย่ม 
รายงานผล
การประเมิน 

ติดตาม 

      

 
 
 
 

 
ข้อมูลป้อนกลับ 

      

 

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
แล้วจ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการ
ประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตาม
ตรวจสอบของต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ 

นอกจากนี้หน่วยประเมินและมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยรับประเมินยังต้องมีบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบในระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก แสดงได้ดัง
แผนภาพที่ 1.3 
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ศึกษารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

- ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูล 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเยี่ยม) 
- ให้การรับรองผู้ประเมิน 
- จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคณุภาพภายใน 
- สนับสนุนการแกไ้ขจุดอ่อนท่ีพบจากการประเมิน 
- จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
แผนภาพที่ 1.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกกับหน่วยรับประเมิน
          คุณภาพ 

ประเมินคุณภาพภายนอก ประเมินคุณภาพภายใน 

สมศ. 
ก.พ.ร. 

 

- กระทรวงศกึษาธกิาร 
- สกอ. 

 

 - พฒันาระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพภายใน 

- เตรยีมพรอ้มรบัการประเมนิภายนอก  

 
มหาวิทยาลยั  

- คณะ/วทิยาลยั/สถาบนั ส านกั ศนูย/์หน่วยงาน เทยีบเท่า  
- ภาควชิา / หน่วยเทยีบเท่า 

- จดัท ารายงานประจ าปี / รายงานการประเมนิตนเอง 
- ใหค้วามรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานขอ้มลู
เพือ่ประเมนิภายนอก 
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บทท่ี 2 
บัณฑิตวิทยาลัยกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ประวัติความเป็นมาบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1174-80 
โทรสาร 0-2160-1177 เว็บไซต์ www.grad.ssru.ac.th    
 

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของ
มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร 21) มีประวัติความ
เป็นมา  ดังนี้ 

เมื่อ พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้น
ตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงานภายในว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
หมายถึง การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และสาขาแรกที่เปิดสอน เมื่อ พ .ศ. 2542 คือ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ 

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ. 2547 เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย ที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มี
การบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานและประสานงาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการ
จัดตั้งและด าเนินงานการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 
 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 2.1 ปรัชญา   
      ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  น าสังคม 
 2.2 วิสัยทัศน์   

 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 2.3 พันธกิจ มีดังนี้ 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ 
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 2.  พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

 4.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ
ประชาคมอาเซียน 
 2.4 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และเครือข่าย
ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้
สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนา องค์กร 
ชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและ
สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และ ภูมิปัญญาไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ท าความเข้าใจกับผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานในทุก
ระดับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย และก าหนดให้
สาขาวิชา แปลงไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ เพ่ือน าไปสู่การจัดส รร
งบประมาณประจ าปี 
 2.5 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ 
 2.  เพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 3.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 
 4.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์
และประชาคมอาเซียน 
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3. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ดังนี้ 
 3.1 เอกลักษณ์  
 การพัฒนาครูมืออาชีพ อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

 3.2 อัตลักษณ์ 
 มีความเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ  
 

 3.3 วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการ
ทักทาย 
 

 3.4 ค่านิยม 
 ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ท างานเป็นหนึ่งเดียว  กลมเกลียวดั่งพ่ีน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

4. โครงสร้างองค์กร                                                                                                                                                                            
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นโยบายการปฏิบัติงาน 
 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงไ ด้
ก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการก ากับมาตรฐานและประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 1.1 เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดโครงการการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้การมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1.3  ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการท าวิจัยร่วมกัน 
  1.4  ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการและมุ่งเน้นการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดคุณค่า 
และสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง 
 2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรง
กับความต้องการของสังคม 
  2.1  มุ่งผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
  2.2  เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 
  2.3  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และดูแลให้ผู้เรียน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2.4  มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะระดับประเทศ 
  2.5  สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/บทความวิจัย ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและเผยแพร่ในวารสารระดับประเทศ 

3. นโยบายด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการวิจัย  การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.1  พัฒนาขีดความสามารถในการท าวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
  3.2  มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของชาติ และ
ชุมชนในท้องถิ่น 
 
5. การประเมินคุณภาพภายใน 
 

 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับ
ดีมากน้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมี
การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 

6.วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 
 ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต  
การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ 
 1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต   
 2) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายในและ
นอกประเทศ  
 3) การพัฒนาองค์ความรูให้เป็นสากลเพ่ือให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  
 4) การสรางความม่ันใจใหแกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
 5) ตองแสดงขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชนตอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนทั่วไป 
 

 จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกัน
คุณภาพ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
ดังนี้ 
 1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ตัว
บ่งชี้อุดมศึกษา  
 2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ 
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ / วิทยาลัย / ส านัก / สถาบัน  
 3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

 มติคณะรัฐมนตรีปี 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ซึ่งตอมาไดจัดท าเปนประกาศ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้คือระบุให
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งให มีการประเมินผล        
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมส าหรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอกใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขึ้น ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 1. สนับสนุน ส่งเสริม และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ 
และการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online อย่างต่อเนื่อง 
 3. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยส่งเสริม และพัฒนาการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้
ในการท างานเป็นเสมือนกลไกที่จะท าให้ระบบงาน และผู้ท างานสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพ่ิมพูนมาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนกลยุทธ์
ระดับหน่วยงานในปีถัดไป 
 5. พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยกับบุคคลองค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
บัณฑิตวิทยาลัยแก่นักศึกษา และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
 
1.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 1.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ 
  1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  2) การผลิตบัณฑิต 
  3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  4) การวิจัย 
  5) การบริการวิชาการแก่สังคม 
  6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  7) การบริหารและการจัดการ 
  8) การเงินและงบประมาณ 
  9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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 ส าหรับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นั้น ค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบ ประเมิน กระตุ้นการปฏิบัติ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้น ในมโน
ส านึกของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น มุ่งเน้นให้เกิดวงจร
คุณภาพ (PDCA) ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ / หน่วยงาน
เทียบเท่า โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
ประกอบด้วย 
 

 P = Plan คือ มหาวิทยาลัยวางแผนและด าเนินการให้บรรลุตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ โดยพิจารณาท าแผนที่สอดคล้องและตอบสนองการด าเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พ่ึงประสงค์
เป็นส าคัญ 
 D = Do คือ มหาวิทยาลัยสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้ปฏิบัติภารกิจ
ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องโดยอาศัยการด าเนินงานที่ก าหนดตามแผน  
 C = Check คือ เป็นการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ หน่วยงาน
จะต้องวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของตนเองในเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ตัดสิน  
 A = Act คือ เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแล้ว ต้องน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานในกลุ่มงานต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ผลการด าเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไป อย่างไร 
จึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

แผนภาพที่ 1.4 แสดงความสัมพันธ์วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA กับการประกันคุณภาพ 
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 1.2 ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

2. กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
 

 1) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้ งก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่แสดงให้
เห็นจุดยืน/ตัวตนของคณะ/หน่วยงาน 
 5) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 6) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขึ้น
เป็นการภายในได้ตามท่ีจะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 7) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ
คุณภาพที่ก าหนด 
 8) คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงาน 
ต้องด าเนินการตามแผนดังกล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการใน
รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
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3. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ และร่วมกันก าหนด
นโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็น
หลายระดับตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 
 

 3.1 สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น
กรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 
  1) ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
  2) ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  3) ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  4) พิจารณา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วยรอง
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ ส านัก/ ศูนย์เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 
  1) ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร  
คุณภาพ 
  2) ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  3) พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอการรับรอง 
  4) ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 3.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีอธิการบดีเป็นที่
ปรึกษา รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลเป็นประธาน ประกอบด้วยรองคณบดี/รองผู้อ านวยการที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ และผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
  1) วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
  2) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  3) จัดท าแผนและควบคุมติดตามกิจกรรมต่างๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4) จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 
  5) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการรับรองมาตรฐาน 
  6) เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอก 
 

 3.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีรองอธิการบดีที ่ด ูแ ล เป็นประธาน  ประกอบด้วยบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่ดังนี้  
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  1) เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการท างานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  2) ติดตามความก้าวหน้าและด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานตนเอง 
  3) ประสานงาน และด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
  4) ร่วมพิจารณาน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานตนเอง มา
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  5) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งร่วมกัน 
  6) ยกระดับการท างานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  7) ร่วมกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย          
เพ่ือให้ภารกิจในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



25 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
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ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ และ
หน่วยงานเทียบเท่านั้น มีข้ันตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 1.การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 2.การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 3.การด าเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ โดยในแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
1. การเตรียมรายงานประจ าปี 
 1.1 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
 ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
(common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบน
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดย
มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบ
ออนไลน์   และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 
 

 1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
   1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่
น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเองตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online)  
   2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการ
เรียกใช้ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งสามารถเรียกหาเอกสารได้
รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่
เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือ
เชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การ
จัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 
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2. การเตรียมข้อมูล  
 2.1 กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร ซึ่งเป็นระบบที่
จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือตรวจสอบสถานะของหน่วยงาน 
และใช้เป็นข้อมูล/หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 
 2.2 จัดท ารายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์การ
ประเมินในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งหมดทุกรายการ โดย
สามารถเชื่อมโยง (link) จากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร  
 2.3 หากเอกสารที่อ้างถึงมีขนาดใหญ่มาก จะต้องน าฝากไว้ที่ Server ของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยง URL มาที่ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) และควรตรวจสอบ 
URL ให้ถูกต้อง ซึ่งต้องพึงระวังในการปรับเปลี่ยน URL ของหน่วยงาน เพราะหลักฐานทั้งหมดจะต้อง
พร้อมในการเปิดดูได้เสมอทุกครั้ง 
 

3. การเตรียมบุคลากร 
 3.1 การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 
   1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไรมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
   2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถาม หรือการสัมภาษณ์
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
   3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างใน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
   4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ าของ
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 การเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
   1) ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร 1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
   2) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/ก าหนดการประเมินอย่างถ่องแท้ 
   3) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานเพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้
ประเมินรวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเอง
ไม่สามารถตอบได้ และมีรายชื่อสถานที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
   4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันว่าจะเชิญมาเวลาใดห้องใดหรือพบกับใคร 
   5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันท ี
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4. การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
 4.1 ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
   1) จัดเตรียมห้องท างาน และโต๊ะท่ีกว้างพอส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็น
ห้องท่ีปราศจากการรบกวนขณะท างานเพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
   2) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างาน และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
   3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็น ไว้ในห้องท างานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง 
   4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน         
โดยจะต้องมีโปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็นอย่างน้อย           
และจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ และตารางค านวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   5) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
   6) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 4.2 ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับ การใช้งาน 
 

5. การเตรียมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน 
 

 5.1 หน่วยงานประสานงานติดต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และแจ้งรายชื่อมายังฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
   1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า จ านวนอย่างน้อย      
3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย 
 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดย
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ. 
 กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า เป็นผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้
ค าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลม
ให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  
 กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
   2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จ านวนอย่างน้อย 3 
คน โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 
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 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ในกรณีที่เป็นผู้
ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
 กรรมการ กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ของ สกอ.ก็ได้ 
 กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
 กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดย
ต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ. 
 คณะกรรมการไม่สามารถตรวจประเมินในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดได้ 
 มีผู้ประเมินคนเดิมจากการตรวจประเมินจากปีก่อนอย่างน้อย 1 คน 
 

 5.2 หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ 
จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ผ่านทาง
ระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุก
ท่าน และทุกระดับทราบเพ่ือเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจ
เยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงาน จะต้องแจ้งให้ฝ่ายประกันคุณภาพจัดส่งรหัสประจ าตัว ( ID code) 
ให้ด้วย เพ่ือให้ประธานฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน (common 
data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่
ระบบ  
 

 5.3 หน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานของระดับภาควิชา/คณะวิชา        
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address 
ส าหรับติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 5.4 จัดส่งคู่มือของหน่วยงานและแจ้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมิน ในระบบ CHE QA Online ต่อคณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
 
2. การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 

 1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจง
วัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
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 2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน า
เยี่ยมชมหรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
 3. จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสานงานกับ
บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมต้องการเพ่ิมเติม และเพ่ือน าเยี่ยมชมหน่วยงาน
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 4. ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 
 5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมิน เมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 
 

3. การด าเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 

 1. ผู้ประสานงาน จะต้องติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับจริง   
และไฟล์แบบประเมินผล (Excel) รวมถึงหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด น าส่งฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน พร้อมตรวจสอบผลการประเมินใน
ระบบ CHE QA Online ให้ตรงตามรายงานผลการประเมินฯ  
 2. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินเข้าสู่การประชุม หรือสัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือ
วางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วยแนวทางและ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรม
เหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  น าส่งฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 30 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน 
 3. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจโดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานชื่นชม
ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
 4. หน่วยงานอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Flow Chart) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/ข้อมูลที

เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย / 
หน่วยงานเทียบเทา่ 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ขั้นวางแผน (PLAN) 

 มิ.ย. – ต.ค. 25....... 

  

  

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันด าเนินการจัดท า
ประกาศนโยบายประกันคุณภาพ ประจ าปี 
25...... 

แผนการปฏิบัติงาน 

ขั้นปฏิบัติการ (DO) 

 ต.ค. – ธ.ค. 25....... 

 

ม.ค. – พ.ค. 25....... 

 

 

 

พ.ค. – มิ.ย. 25...... 

   เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันด าเนินการจัดท า
ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
25... ระดับมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันด าเนินการจัดท าคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 25.... 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันด าเนินการจัดอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการติดตาม
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย / หน่วยงาน 

คู่มือประกันคุณภาพ 

 

เอกสารประกอบการ
อบรม 

รายงานการติดตาม 

 

รายงานการประเมิน
ตนเอง 

ขั้นตรวจสอบ / 
ประเมินผล (CHECK) 

ก.ค. – ส.ค. 25....... 

   เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันด าเนินการจัดตรวจ
ประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

เล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง 

ขั้นน าไปใช้งาน 
(ACTION) 

ก.ย. – ต.ค. 25....... 

   เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 
(Improvement Plan) 

เอกสารประกอบวาระ
การประชุมแผนพัฒนา
คุณภาพ 25.......        

ส่งรายงานในระบบ CHE 
QA ONLINE ทันเวลาท่ี
ก าหนด 

ถูกต้อง 

แก้ไขปรับปรุง 

จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย และสง่ผลใหห้น่วยงาน

ต้นสังกัด 

เริ่มต้น 

จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาการปฏิบัตงิาน
ประกันคุณภาพและนโยบายมหาวิทยาลยั / 

หน่วยงาน 

จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

น าผลการตรวจประเมินจัดท าแผนพัฒนา 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA ONLINE 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หน่วยงานกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

หน่วยงานประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานในระบบ CHE QA Online 

หน่วยงานแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานผ่านระบบ CHE QA Online 

หน่วยงานรับการตรวจประเมิน 

กรอกข้อมูลในแบบประเมิน 

จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ (กรรมการประเมิน) 

ผู้ประสานงานตรวจสอบผลการประเมินในระบบ CHE QA Online 

ผู้ประสานงานส่ง File รายงานการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมิน 
มาท่ีกองนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพ (ภายในวันท่ี 30 มิ.ย.55…) 

หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาและจัดส่งภายใน 30 วันหลังจากวันตรวจประเมิน แผนพัฒนาคุณภาพ 

หน่วยงาน ตาราง ส1,ส2,ส3,ส4,ส5 

กรรมการประเมิน ตาราง ป1,ป2,ป3,ป4,
ป5 

คู่มือการใช้ระบบ CHE QA 
Online 

ตามหลักเกณฑ์ 

 

สิ้นสุดการตรวจ
ประเมิน 



บทท่ี 3 
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หลักการ 
 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการส าคัญ 6 
ประการคือ 
 

 1. ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 
ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 2. ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 3. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิต  และ
ผลลัพธ์ จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือ
ความเชื่อมโยง และความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย และเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอกของ สมศ. 
 4. ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 
 5. จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติม 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
 6. เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา   
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี   
กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญา
ตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
 

 1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 
  2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 
  3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 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 านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา       
  9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน 
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 

 2. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 2.1 เพื่อน ามาพัฒนาตัวบ่งชี้       
โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
 
 3. ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

 4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้             
และนวัตกรรม 
 
 
ค าชี้แจงในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัว   
ในการประเมินคุณภาพ 
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 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ส่วนงานหรือหน่วยงานเทียบเท่า ให้
พิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความ
ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น      ตัวบ่งชี้ที่  
7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารหน่วยงาน เป็นต้น 

3. การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 
4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ประเมินตามปีงบประมาณ และต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ให้ใช้รอบปี  
ตามท่ี สมศ. ก าหนด 
 4. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 
5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อ และระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อได้
คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้  0 คะแนน 
 5. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้   
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้   จะ
ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้  
 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
2. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณ คะแนนที่ได้  
 

 
ตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างท่ี 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ ร้อยละ 75.51 

คะแนนที่ได้ = 
75.51 

x 5 = 3.78 
100 

ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ ร้อยละ 34.62 

คะแนนที่ได้ = 
34.62 

x 5 = 2.04 
85 

ตัวอย่างท่ี 3 ก าหนดค่าเฉลี่ย จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท เป็นคะแนน 5. ผล
การด าเนินงานได ้152,500.35 บาทต่อคน 

คะแนนที่ได้ = 
152,500.35 

x 5 = 3.81 
200,000 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ 

x 5 ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้นๆ 
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 ตัวอย่างที่ 4 ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ ร้อยละ 92.08 

คะแนนที่ได้ = 
92.08 

x 5 = 5 
90 

 

 6. ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยม  ต าแหน่งที่ 3 
ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 72.364 เป็น 72.36 3.975 เป็น 3.98 

7. การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน มีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
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 าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

 8. อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย. 
 

 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

ระยะเวลาการท างาน 9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
ระยะเวลาการท างาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
ระยะเวลาการท างาน น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได ้

 
นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญ
ที่สุดเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
ประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงาน หรือชิ้นงานในหัวข้อที่
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น 

1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
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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) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ    
ของสถาบัน (Organization-wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ    
ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน

ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท า รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน  เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามา
ใช้บริการ 

 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผล 

 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
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งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้า ที่
แสดงออกทางศิลปะ หรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การ
ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

 
1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์     
และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ  6 
ประการ คือ  1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  

 2) ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุม

จรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 
 6.1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 6.2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
 6.3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  
 6.4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
 6.5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  
 6.6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
 6.7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  
 6.8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  
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 6.9) จรรยาบรรณต่อประชาชน 
 6.10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย
ทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
ระบบทวิภาค  
 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (18 หน่วยกิต  
ต่อภาคการศึกษา) 
 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 
หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 
ระบบไตรภาค  
 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (15 หน่วยกิต 
ต่อภาคการศึกษา) 
 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (10 หน่วยกิ
ตต่อภาคการศึกษา) 

 
ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี้ 

 1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 
 

SCH = Σ nici 
เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ   
โดยมหาวิทยาลัย มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์  และ/หรือได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

FTES = 
SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐาน  ของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้  และ
ประสบการณ ์บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานในด้านต่างๆ ศิษย์
เก่า นายจ้างสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงิน
สนับสนุน    ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี 
เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม    
กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานควรคลอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน     
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียด และทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร   
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ       
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เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท   
ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกัน
ออกไป 

 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย สกอ. 
หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
เช่นฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนที่
เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสกอ. 

 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2547 ซึ่งหมายความถึง ส านักงาน
อธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

 

ส่วนงานวิชาการ หมายถึง ส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จัดการเรียน     
การสอน 

 

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนับสนุน
การเรียนการสอนและให้บริการวิชาการ 

 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง 
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ทีเ่หมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ
ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และ
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เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผล      และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน          
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษา เพ่ือให้
ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย  
ทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 



บทท่ี 4 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน  

 
 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

หลักการ 
 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนและสอดคล้อง กับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้อง กับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกใน
กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการอ านวยการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกกลุ่มในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน ทั้งอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
 2.พระราชบัญญัติหน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 4.มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ บริหารการศึกษา 

5.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ 1.2 : ผลการบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1) 
 ตัวบ่งชี้ 1.3 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 
 ตัวบ่งชี้ 1.4 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์                 
               ของมหาวิทยาลัย (สมศ. 17) 
 ตัวบ่งชี้ 1.5.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักบัณฑิตวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย  ต้อง
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1.  จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการฯ โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่ทุกสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอ านวยการฯเพ่ือพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการฯไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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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 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
1.จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของคณะกรรมการ
อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่ ว ย ง าน  และ ไ ด้ รั บ ค ว าม
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
อ านวยการฯ โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2  ( พ . ศ . 2 5 51 -25 6 5 )  แ ล ะ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551-2554) 

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของ
บัณฑิตวิทยาลัย หากบัณฑิตวิทยาลัยได้
ก าหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่
เร่ิมต้น บัณฑิตวิทยาลัยควรทบทวนว่า
ปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย
หรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้
แน่ใจว่าสมาชิกในบัณฑิตวิทยาลัยและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือ
ป ณิ ธ า น ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ต า ม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็นการก าหนด
ปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายอันจะน าไปสูค่วามร่วมมือร่วมใจ
กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการอ านวยการฯ 
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
คณะกรรมการอ านวยการฯ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการ
และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท า
ตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือ
ปณิธานและนโยบายของคณะกรรมการ
อ านวยการฯ และกลยุทธ์สอดคล้องกันใน
ประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่
สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ (strategy) เพื่อน าบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่
ความส าเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 

1.แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย/ระบุ 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้(KPI) และค่าเป้าหมาย 
2.รายงานหรือตารางการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยจุดเน้น
ของบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  10 (พ.ศ.
2551-2554) 
3.เอกสารแสดงการจัดโครงการ/
กิจกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่เชิญ
บุคลากรหรือผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม
ได้แก่  หนังสือเชิญประชุมหนังสือ
อนุมัติ โครงการ/กิจกรรมใบเซ็นชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การประชมุ
ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม/การ
ประชุม 
4.รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม หรือ
รายงานการประชมุตามกิจกรรมในข้อ 3 
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่พิจารณาและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบกับแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 
เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุด
แข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 
โอกาส (opportunity)และภัยคุกคาม 
(threat) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของบัณฑิต
วิทยาลัย อันได้แก่ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุ บ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกัน
จากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามความมุ่ งหวั งของบัณฑิต
วิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
บัณฑิตวิทยาลัยไปสู่ทุกสาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหาร
หน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนด
หน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
2.2 มีการก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละ
หน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่าง
เป็นทางการ 

1. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับบัณฑิต
วิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
-ใบ เซ็นชื่ อผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการ /
กิจกรรม/การประชุม 
- รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
หรือรายงานการประชุม 
2.เอกสารแสดงการถ่ายทอดแผน 
กลยุทธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่ทุก
หน่วยงานย่อยภายใน ได้แก่ 
- หลักฐานการส่ งแผนกลยุทธ์ /
เอกสาร/แผ่นพับให้บุคลากร 
- เอกสาร/แผนพับเพื่อการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อย
ภายใน 
- เว็บไซต์ ป้ายประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ 
3.เอกสารแสดงการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงานย่อย
และ/หรือระดับบุคคล และถ่ายทอด
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ให้บุคลากรทุกระดับน าไปปฏิบัติ 

3 .มี ก ระบวนการแปลงแผน 
กลยุ ท ธ์ เ ป็ นแผนปฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic 
map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฎิบัติการตามกระบวนการของ 
Balance scorecard 
3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบั ติ การประจ าปีทั้ ง  4  
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรม/
การประชุมเกี่ยวกับการแปลงแผน 
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
หนังสือเชิญประชุม หนังสืออนุมัติ
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ใ บ เ ซ็ น ชื่ อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การ
ประชุ มภ าพกา รจั ด โ คร งก า ร /
กิจกรรม/การประชุมรายงานสรุป
โครงการ/กิจกรรม หรือรายงานการ
ประชุม 
2.แผนปฏิบัติการระยะ 1 ปีที่มีสาระ
ครอบคลุมการด าเนินงาน 4 พันธกิจ
และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย  

4 .มี ตั วบ่ งชี้ ของแผนกลยุ ทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความ ส าเร็จของการด าเนนิงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการ
ประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้ง
เป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ 
ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
การยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

1.แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.แผนปฏิบัติการประจ าปี 

5.มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธ
กิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและ
สร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

รายงานผลการด า เนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยแสดง
ตัวอย่างครบ 4 พันธกิจ 

6.มีการติดตามผลการด าเนิน งาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผน ปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

มี การพั ฒนาระบบการติ ดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเปน็ไปตาม
แผนหรือไม่และควรมีการรายงานผลการ
ด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย
เสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 
เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผน

1 . ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา ร
ด าเนินการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของบัณฑิต
วิทยาลัย 
2.เอกสารแสดงการปฏิบัติงานของ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

คณะกรรมการด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประ เมินผลการ
ด า เนินงานตามแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปี ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม 
รายงานการประชุม 
4.รายงานผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายไตรมาส 
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการฯที่แสดงวาระพิจารณา 
และมติที่ประชุมเกี่ยวกับผลการ
ด า เนินงานตามแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปี 
6.หนังสือน าเสนอรายงานสรุปผล
ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ
ตามข้อ 4 ต่อ ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาผลการ
ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา 
 

7.มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้ บ ริ หารและคณะกรรมการ
อ านวยการฯเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย 
และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระ
เพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารและที่
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1 . ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา ร
ด าเนินการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
2 . ร า ย ง านส รุ ปผลกา รติ ด ต าม 
ตรวจสอบและประ เมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
3.รายงานการประชุมที่แสดงวาระ
และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการฯเกี่ยวกับการพิจารณา
ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบและประ เมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

8 .มี ก า รน า ผลกา รพิ จ า รณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอ านวยการฯไป

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และ
มี กา รจั ดท าแผนการปรั บปรุ ง ตาม

1.รายงานผลการด าเนินการที่แสดง
การน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ



50 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ข้อเสนอแนะ 
8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่ ได้ รั บการปรั บปรุ ง เสนอ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 

อ านวยการฯไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
แสดงวาระการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ า 
2.แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
3.แผนปฏิบัติการประจ าปี ในรอบ
ปีงบประมาณถัดไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 : ผลการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป ี: งบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1.มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 2.มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  
 3.ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 4.ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5.ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

หมายเหตุ 1.คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 2.คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 3.กรณีที่คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และ

แสดงหลักฐานการด าเนินงานด้วยโดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 
 

การคิดคะแนน 
1.กรณีที่คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 
2.กรณีท่ีคณะจะด าเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติ งานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

1.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อก าหนดอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่หนังสือเชิญประชุมรายงานการ
ประชุม 
2.มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้เกิดอัตลักษณ์ 
3 . เอกสารแสดงการจั ดการประชุ ม เพื่ อก าหนด
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หนังสือ
เชิญประชุม รายงานการประชุม 
4.แผนกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายที่กล่าวถึงการสร้างอัต
ลักษณ์ 
5.แผนปฏิบัติการประจ าปีที่แสดงโครงการ/กิจกรรมสร้าง
เสริมอัตลักษณ์นักศึกษา 
6 . ร าย ง านการประชุ มที่ แ สดงมติ ที่ ป ระชุ มสภา
มหาวิทยาลัยที่พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกับ
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

2.มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อสร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่ก าหนดได้แก่ หนังสือเชิญประชุม รายงานการ
ประชุมที่แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากร 
2.เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม
ของผู้ เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่นักศึกษาและ
บุคลากร ได้แก่ หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม 
รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการมีส่วน
ร่วมสู่ระดับบุคคล 

3.ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.แบบประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบั ติ ง านของสถาบันที่ สอดคล้องกับอัตลั กษณ์
มหาวิทยาลัย 
2.รายงานผลการประเมินความเห็นของผู้ เรียนและ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า3.51) 

4.ผลการด าเนิงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

1.เอกสาร/ภาพข่าวที่แสดงว่าผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ด้านอัตลักษณ์ก่อประโยชน์หรือสร้างคุณคา่
ต่อกลุ่มบุคคล/องค์กร/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 
จดหมายขอบคุณจากที่ ระบุว่าการสอนหรือการให้
ค าปรึกษาของบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5.ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ /หรือนานาชาติในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

1.เอกสารหรือรายงานสรุปผลการได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบประกาศเกียรติคุณ
การได้รับรางวัลระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เอกสาร
หรือภาพถ่ายแสดงการได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ
ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เช่นรางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น 
เป็นต้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : งบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพ่ือสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดตั้ง  
บัณฑิตวิทยาลัยจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย น าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย และแผนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ 
และวัตถุประสงค์ 

วิธีค านวณ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 
 1.ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 2.แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อ านวยการฯ 
 3.รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการฯ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 4.ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
 

การคิดคะแนน 
1.กรณีที่คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 
2.กรณีท่ีคณะจะด าเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินบัณฑติ
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
 

1.แบบประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
2.รายงานสรุปผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) แยกตามระดับ
การศึกษา (ปริญญาโท และเอก) 

2.จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 

1.รายงานสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท 
และเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 
2.รายงานสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ
เอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
(ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 17) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น

เป็นที่หนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัย     
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบรูณ์  
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนเต็ม 5  
4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย และ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. บัณฑิตวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นบัณฑิตวิทยาลัย 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

จุดเน้น หรือจุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต

วิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ
จุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือ
เป็นเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ 

4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 
 
 



57 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  
 1 มีเอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2.คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
3.กรณีที่คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 
 

การคิดคะแนน 
1.กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการผลการ

ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 
2.กรณีท่ีคณะก าหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
 

1.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อก า หนดเอกลักษณ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม 
2.มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการบริหารให้เกิดเอกลักษณ์ 
3.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยได้แก่หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม 
4.แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยที่กล่าวถึงการสร้างเอกลักษณ์ 
5.แผนปฏิบัติการประจ าปีที่แสดงโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริม
เอกลักษณ์ 
6.รายงานการประชุมที่แสดงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์/แผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
ได้แก่หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมที่แสดงขั้นตอน
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 
2.เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยสู่นิสิตและบุคลากร ได้แก่ หนังสือ
แจ้งแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม รายงานสรุปผลการประชุม
ชี้แจงแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม  

3.ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ

1.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 
เฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

(คะแนนเต็ม 5) 
2.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของบัณฑิต
วิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51) 

4.ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย และเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

1.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.รายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/
หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น ผลการประเมินก่อน-หลังการให้บริการ
ที่แสดงประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้รับบริการ/ชุมชน เป็นต้น 

5.ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัย มีเอกลักษณ์ตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

1.รายงานสรุปผลการได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดเน้นจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบ
ประกาศเกียรติคุณการได้รับรางวัลระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
เอกสารหรือภาพถ่าย แสดงการได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานอื่น  ๆเช่นรางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด (SSRU) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

ราชการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยประเด็นของการประเมินผล ได้แก่  ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณเป้าหมายในแต่ละ
ตัวบ่งชี้และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 
  2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
  2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้และความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่
ได้รับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล 
  2.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน 
 
หมายเหตุ การคิดร้อยละตัวบ่งชี้ ค านวณมาจาก 

จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 
X 100 

จ านวนตัวบง่ชี้ของปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
บรรลุเป้าหมาย 

ต่ ากว่าร้อยละ 60 
บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 61-70 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 71-80 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 81-90 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 91-100 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

หลักการ 
 

พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของบัณฑิตวิทยาลัย คือ การผลิตมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
บัณฑิตวิทยาลัย 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) 
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นิสิต (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนด 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ส านักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา 
 3.มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐาน 
 5.มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 7.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework  
for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8.กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 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 านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ี จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.10 :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ.4) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ความพร้อมของบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มี
การประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวาง
ระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
หมายเหตุ : 
 1.การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิด
ด าเนินการแล้ว 
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 2.คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
 

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 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุ งหลักสูตรตาม
แนวทา งปฏิ บั ติ ที่ ก า หนด โดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบของ
หน่วยงาน และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

1.1มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนใน
การด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดหน่วยงาน
หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณา
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควร
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
สาขาวิชานั้น ๆ 
1.2การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษา
ความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ใน
ตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิต
บัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติหรือไม่ มหาวิทยาลัยมี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่นอกจากศึกษา
ความต้องการหรือความจ าเป็นแล้ว ควร
มี การวิ เคราะห์ทรัพยากรของการ
ด าเนินการของหลักสูตรใหม่และค านวณ
จุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
1.3การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษา
ความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชา
นั้นๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและ
ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน
เพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
1.4มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่

1.คู่มือการบริหารหลักสูตร (หัวข้อ
ระบบและกลไกการเปิด-ปรับปรุง
หลักสูตร) 
2.ค าสั่งแต่งตั้งและหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ได้แก่ 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร/
คณะกรรมการการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี/คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตศึกษา/สภาวิชาการ/สภา
มหาวิทยาลัย  
3.สรุปสถานภาพการเปิด/ปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ 
(TQF)ประจ าปีการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น คณะกรรมการ
บริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ 
1.5มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2.มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

2.1มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร 
โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มี
ผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้
ล้าสมัยไม่เปน็ประโยชนต์่อการพัฒนาประเทศ 
เป็นต้น 
2.2เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิด
หลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา 
สภาวิชาการ เป็นต้น และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 
30 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

1.คู่มือการบริหารหลักสูตร 
2.ค าสั่ งแต่งตั้ งและหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
 

3.ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม 
“ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ส า ข า ห รื อ

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
ต้ อ ง เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร และยังต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอน 
3 . 2  มี ก า รด า เ นิ น ง านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประ เมิ นที่ ส ะท้ อนการ
ด าเนินการตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน

1.สรุปหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษาที่ประเมิน จ าแนก 
ตามรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รายชื่อ
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร TQF 
และ พ.ศ. 2548 
2.แผนการด าเนินการหลักสูตรที่ยัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร TQF 
3 รายงานการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้
กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก ) 
ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555ให้ยึดตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการ
บริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน  การบริหาร
คณาจารย์ การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน  การ
สนั บ ส นุ น แล ะ ก า ร ใ ห้ ค า แ น ะ น า
นักศึกษา  ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
และรายงานผลการด าเนินการต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
3.3 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
ผู้บริหารหลักสูตรควรท าการศึกษา
อย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการ
รับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ด าเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียน
การสอน และด าเนินการขอรับรองตาม
ก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

และการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตรที่เปิดสอน และเป็นไปตาม
กรอบ TQF แล้ว 
4.รายงานการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก 
ส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
5.เอกสารรับรองหลักสูตรจากสภา/
องค์ ก รวิ ช าชี พ (หลั กสู ตรสาขา
วิชาชีพ) 

4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก ากั บ ให้ มี การด า เนิ น  การ ได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมี การประเมินหลั กสูตรทุ ก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่

4.1 สร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา 
หรือคณะวิชาที่มีอยู่  หรือแต่งตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
4.2 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุก
หลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ก าหนด
อย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพ
ของการด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตาม

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์
ข้อที่ 1 – 3 ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา 
2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และรายงานการด าเนินงานหรือการ
ประชุมของคณะกรรมการ 
3.สรุปรายชื่อหลักสูตรที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาTQF 
4.รายงานการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 
4.3 มีการก าหนดระบบการรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ของแต่ละหลักสูตร โดยอาจจัดท าเป็น
แบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
ตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตรที่เปิดสอน และเป็นไปตาม
กรอบ TQF  
5  เ อกส า ร / โ คร ง ก า รป ระ เมิ น
หลักสูตร (กรณีที่ครบกรอบเวลาที่
ต้องท าการประเมินหลักสูตร) 

5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนิน-
งานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุก
หลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ได้
จากข้อ 4 จนท าให้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร 

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์
ข้อที่ 1 – 3 ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา 
2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และรายงานการด าเนินงานหรือการ
ประชุมของคณะกรรมการ 
3.สรุปรายชื่อหลักสูตรที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานTQF 
4.รายงานการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตรที่เปิดสอนและเป็นไปตาม
กรอบ TQF แล้ว 
5.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการ
พัฒน าหลั ก สู ต ร โ ดย ใช้ ผ ลก า ร
ประเมินของเกณฑ์การประเมินข้อที่ 
4 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 เกณฑ์การประเมิน : หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี้ 
 

 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
 2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 

 แนวทางที่ 2 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ :  
แนวทางท่ี 1 

 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
 
แนวทางท่ี 2 



68 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 

 
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 

x 5 
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมาที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้            ไม่
จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปีการศึกษาที่ประเมิน 1.รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดในปี
การศึกษาที่ประเมิน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา(ป.ตรี, โท, 
เอก) ของทุกหน่วยงานที่มีต าแหน่งอาจารย์ 
2.รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดในปี
การศึกษาที่ผ่านมา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา(ป.ตรี, โท, 
เอก) ของทุกหน่วยงานที่มีต าแหน่งอาจารย์  จ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปี
การศึกษาที่ประเมิน 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปี
การศึกษาที่ผ่านมา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
หน่วยงานท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ   อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน : หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางดังนี้ 
 แนวทางที่  1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

 แนวทางที่ 2 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 
ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ : 

แนวทางท่ี 1 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้ เท่ากับ  
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ี

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
แนวทางท่ี 2 
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

มา เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 
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ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา  

 
x 5 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

หมายเหต ุ:  
1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือก

เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หลักฐาน 

1.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาที่ประเมิน 1.รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดในปี
การศึกษาที่ประเมิน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (อ.
ผศ.รศ.ศ.)ของทุกหน่วยงานที่มีต าแหน่งอาจารย์ 
2 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมดในปี
การศึกษาที่ผ่านมา จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (อ.
ผศ.รศ.ศ.)ของทุกหน่วยงานที่มีต าแหน่งอาจารย์ 

 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันในปีการศึกษาที่ประเมิน 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้  และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยัง
จ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล            
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2.มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน     ที่เก่ียวข้อง 

5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6.มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร               
สายสนับสนุน 
 7.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์          
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

หมายเหตุ : 
 หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญ  และก าลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 
 
 



72 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน : ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ ทั้ ง ด้ า น
วิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวั ดผลและมี แผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ส า ย ส นั บ ส นุ น ที่ มี ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.1ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และ
บุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการใน
อนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ใน
การวางแผนความต้องการด้านบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดอัตราก าลังที่
ต้องการเพื่อการปฏิบัติ งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ า 
ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มี
ทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร 
อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและ
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
1.2ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการใน
การอบรม (training needs) ของ
บุคลากร  ทั้ ง สายอาจา รย์ และสาย
สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยการศึกษาก าหนด 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
งานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง
หัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความ
ต้องการนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
(competencies) ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใน วิ ธี ก า ร ท า ง า น เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดีเพื่อ
เพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การ
หมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ การ
เข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น 
1.3ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน
แ ล ะ ผ ล ก า ร พั ฒ น า ต า ม เ ส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่าน
มา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมี
ข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชยให้รางวัลตลอดจน

1 .แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล ที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
2.แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  
3.รายงานผลการส ารวจความต้องการใน
การอบรม(training needs)ของ
บุคลากรทั้ ง สายอาจา รย์ และสาย
สนับสนุนเพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด และสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
4.แผนกรอบอัตราก าลังระยะ 4 ปี 
5.ประกาศระเบียบข้อบังคับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
6.หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร 
7 .แผนปฏิบั ติ ง านพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีการศึกษา 
8 .กา รประ เมิ นผลการปฏิบั ติ ง า น 
(jobevaluation)ที่มีรูปแบบชัดเจน  มี
การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน
(career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
วิ เคราะห์ปริมาณการเข้า–ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตาม
ผล 
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เกณฑ์มาตรฐาน : ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหา
คนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในบัณฑิต
วิทยาลัย 
1.5ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้าง
ที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด  

2.1มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่าง
เป็นระบบโปร่งใส และก าหนดแนวปฏิบัติ
ไ ว้ เป็ นลายลั กษณ์อั กษร  เพื่ อ ให้ ไ ด้
อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้
เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่บัณฑิตวิทยาลัยวางแผนไว้ 
2.2มีการวิเคราะห์งาน(job analysis)โดย
ก าหนดให้มี ค าอธิบายลั กษณะงาน
( jobdescription) ก า ร ร ะ บุ
คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ต า แ ห น่ ง  ( job 
specification)รวมทั้ ง คว ามสามารถ
( competencies) ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และ
การฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่
จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
2.3มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job 
evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน   มีการ
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน 
(career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม 
วิ เคราะห์ปริ มาณการ เข้ า -ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
2.4มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและ
เส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล 
เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

1.เอกสาร/โครงการที่แสดงว่าได้มีการ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
ตามแผนในเกณฑ์การประเมินข้อที่1 
2.เอกสาร/โครงการที่แสดงว่าได้มีการ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนตามแผน  

3 .มี ส วั สดิ ก า ร เสริ มส ร้ า ง
สุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญ

3.1สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้
น่าอยู่ตั้งแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศ

1.ประกาศสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
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และก าลังใจให้คณาจารย์และ
บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
สามารถท า งานได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

การท างาน การจัดสวัสดิการการเอาใจใส่
ดูแลบุคลากรทุกคนอย่ าง เสมอภาค
ทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของ
ความสุขในการท างาน 
3.2มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอ
ขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือ
ผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้าน
ต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับ
รางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับ
รางวัล หรืองานธุรการอ่ืน ๆ 
3.3มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล
โดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์
ผลงานที่ ได้ รับรางวัลทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศ
พิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
3 .4มี ร ะบบพี่ เ ลี้ ย ง  โ ดยจั ด ให้ ผู้ ที่ มี
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ เ ค ย ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ใ ห้
ค า แนะน าช่ ว ย เหลื อและสนับสนุน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่น
ใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
3.5มีกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการพัฒนา
ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือใน
การท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลาย
ช่องทางระหว่ างผู้บั งคับบัญชาและ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บบั ญช า  ร วม ทั้ ง ร ะ หว่ า ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 
3.6มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร 
ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลัง
กายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้าน
ส ถ า น ที่ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ส นั บ ส นุ น
ผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแล

2.เอกสารการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่
ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็น
รายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง 
3.ระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอ
ขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ทราบโดยเร็ว 
4.มีการกระตุ้ นและช่วย เหลือผู้ที่ มี
ศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ 
เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล 
ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวลั 
หรืองานธุรการอ่ืนๆ 
5.การยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดย
วิธีการต่างๆ เช่นประชาสัมพันธผ์ลงานที่
ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน หรือจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อ
เป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ 
6 . ร ะ บ บ พี่ เ ลี้ ย ง  โ ด ย จั ด ใ ห้ ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ เคยได้รับรางวัลให้ค า 
แนะน า ช่วยเหลือและสนับสนุน 
7.นโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้ง
ใน เชิ งป้ องกันและส่ ง เสริ ม  และมี
สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น
สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้าน
การดูแลสุขภาพ 
8.หลักฐานการให้ความช่วยเหลือดูแล
บุคลากรกรณีจ าเป็น 
9.ประกาศให้รางวัลในด้านต่างๆ เช่น 
รางวัลวิจัย รางวัลตีพิมพ์ผลงาน  
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เกณฑ์มาตรฐาน : ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
สุขภาพ 

4 . มี ร ะบบกา รติ ด ตาม ให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนั บ สนุ นน า ค ว าม รู้ แ ล ะ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษ า  ต ล อ ด จ น ก า ร
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

ทุกหลั กสู ตรกา รฝึ กอบรม หรื อทุ ก
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควร
ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือ
การพัฒนาเพื่อให้ เกิดความมั่น ใจว่ า
บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่
ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการ
ติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้
ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน 
หรือใช้กลไกการจัดการความรู้ เป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา 
เป็นต้น 

1.การก าหนดแนวทาง หรือวิธีการ
ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม/การพัฒนาในทุกหลักสูตรการ
ฝึ ก อ บ ร ม  ห รื อ ทุ ก โ ค ร ง ก า ร ที่ มี
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 
2.การก าหนดกลไกการติดตามผลการน า
ความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการ
อบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้
กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนาเป็นต้น 
3.เอกสารสรุปการติดตามผลโครงการ
อบรม เรื่อง“การจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์หลั งผ่ านการฝึกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” 
4.แบบส ารวจ/ติดตามการน าความรู้จาก
กา รอบรม/ประชุ ม /สั มมนามา ใช้
ประ โยชน์ หลั ง การอบรม/ประชุ ม 
สัมมนา 6-9เดือน 
5 จัดท าตัวชี้ วัดการปฏิบัติ งานตาม
ความรู้และทักษะที่ไปพัฒนามา เช่น 
เปรียบเทียบผลการประเมินการสอนโดย
นิสิต หรืออาจารย์ท่านอื่น ความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการหรือผู้ ที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ เป็นต้น 

5 . มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

5.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น อย่ า ง
สม่ าเสมอ 
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

1.การจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุ คล ากรสา ยสนั บสนุ นอย่ า ง
สม่ าเสมอ 
2.เอกสารค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 
3.มีการติดตามผลการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองด้านจรรยาบรรณของ
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 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อย่างต่อเนื่อง 
4.ประกาศจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบัน
การอุดมศึกษา 
5.ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการตักเตือน
กรณีกระท าผิดจรรยาบรรณ 
6.ค าสั่งแต่งตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
7.เอกสารแสดงกระบวนการส่งเสริมและ
แนวทา ง ในกา ร ด า เ นิ น ก า ร เ มื่ อ มี
พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ 

6.มีการประ เมินผลความ 
ส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผล
ความส า เร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ในแผน รวมทั้ ง
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยที่ ตั วชี้ วัดผลการ
ด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมี
ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

รายงานการประเมินผลความส าเร็จของ
การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ประเมิน 
ตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือ
เป้าหมายของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

7.1น าผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
7.2ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
7.3มีการส ารวจความต้องการ และความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์

1.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการน าผล
การประเมินความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคล ากรสายสนั บสนุ นจาก เกณฑ์
ประเมินข้อที่6 (หลักฐานล าดับที่ 1)ไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
หรือปรับปรุงการบริการและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เช่น รายงานการประชุมที่พิจารณา
ปรับปรุงแผน เป็นต้น 
2.การด าเนินการตามแผนปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
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เกณฑ์มาตรฐาน : ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ระยะต่อไป 

บุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 นอกเหนือจากการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา 
อุปกรณ์การศึกษา แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 
นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ห้องเรียน สุขา ห้องสโมสรนักศึกษา ระบบความปลอดภัย  การรักษาความ
สะอาด เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 2.มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 3.มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 4.มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 
 5.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6.มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

หมายเหตุ : 
 1.ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย 
 2.การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
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 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

มีการจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามี
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง
กว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

1.สรุปจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.จ านวน FTES ของนักศึกษาทุก
ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

2.มีบริการห้องสมุดและแหล่ ง
เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
ก า ร ใ ช้ ง า น แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ปี
การศึกษา 

2.1มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2.2มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือ
ให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านกายภาพ
และการพัฒนานักศึกษาที่หน่วยงาน
จัดให้นักศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 คร้ัง 

1.ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
2.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) 
3.วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
4.ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
5.ฐานข้อมูลทดลองใช้ 
6.สถิติการให้บริการแนะน า/สาธิต
การสือค้นฐานข้อมูล 

3.มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

3.1มีการจัดบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ต่ อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
3.2มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือ
ให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านกายภาพ
และการพัฒนานักศึกษาที่หน่วยงาน
จัดให้นักศึกษา  

1.เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา 
2.รายงานประจ าปีเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
3.สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์ 
4.การบริการอินเตอร์เน็ต   
5.เครือข่ายไร้สาย 

4.มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะ เบี ยนนั กศึ กษ าผ่ า น ระบ บ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา 

4.1มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ า เป็นอื่นๆ เช่น บริการ
โสตทั ศนูปกรณ์  บริ การส่ ง เสริ ม
สุขภาพ เป็นต้น 
4.2มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือ
ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาใน
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ต่างๆที่หน่วยงานจัดให้นักศึกษา 

1.เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา 
2.เว็บไซต์ส่วนกิจการนักศึกษา งาน
บริการสุขภาพ/งานอาหารและ
ร้านค้า/เว็บไซต์โครงการศูนย์กีฬา
และสุขภาพ 

5.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5.1มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด 
และการรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจน บริเวณโดยรอบอย่าง
น้อยในเรื่องห้องสุขา ประปาไฟฟ้า 
ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.2มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือ

1.เว็บไซต์ส่วนอาคารสถานที่ 
2.คู่มือการควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาใน
ด้านระบบสาธารณูปโภคการรักษา
ความสะอาด และการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบที่หน่วยงานจัดให้นักศึกษา 

6.มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในข้อ2- 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของการบริการในข้อ1-4 

1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการห้องสมุด 
2.สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศ 
3.แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บริการห้องปฏิบัติการ  
4.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการ 
5.สรุปผลการให้บริการด้านอนามัย
และการจัดบริการด้านอาหาร 
6.สรุปผลการให้บริการโครงการศูนย์
กีฬาและสุขภาพ 

7.มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

น าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มา
ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในกา ร พัฒน ากา ร
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ เช่น แผนการ
ปฏิบัติการพัฒนาการด้านต่าง ๆ 

แผนการปฏิบัติการพัฒนาการด้าน
ต่างๆ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล มหาวิทยาลัย หรือชุมชนภายนอก มีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝ่
รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ
ส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 2.ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3.ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 4.มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
 6.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 7.มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล การเรียนรู้
ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
 

 
หมายเหตุ :  
 1.มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียน การสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียน การสอนในชั้นเรียน
หรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงานสหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
 2.งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของมหาวิทยาลัย
ที่ได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
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 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

1.1มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น  และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับ
ความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่
เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้าง
หรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะ
แหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุก
รายวิชา 
1.2มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท า
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอก
สถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
1.3มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลความส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุง
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

1 . ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า/ระดับมหาวิทยาลัย 
2.แผนการด าเนินการสรุปความถี่ในการ
ประชุมและรายงานการประชุมที่
เก่ียวข้อง 
3. เอกสารแผน/โครงการจัดอบรม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
4.ประกาศนโยบายให้ทุกหลักสูตรต้องมี
การเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 
5.มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส า คัญในแต่ละรายวิชา และมีการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ  ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
6.รายงานส ารวจการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7.รายงานการประชุมวาระเกี่ยวกับการ
น าเสนอผลการส ารวจฯ 

2 .ทุ ก ร า ย วิ ช า ขอ งทุ ก
หลักสูตร มีรายละเอียด
ขอ ง ร า ย วิ ช า และของ
ประสบการณ์ภาค สนาม 

2.1อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่
จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาแต่ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย 

1.เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) 
ทุ ก ร า ย วิ ช า ทุ ก ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย มี
รายละเอียดตามที่ก าหนดในกรอบ TQF 
2.มคอ.2 ของทุกหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่ ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผล
การเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้น
แล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการ
เรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
- ลักษณะและการด าเนินการ เป็นการระบุ
ค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมงการสอน 
และการให้ค าปรึกษา 
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น
การอธิบายความรู้หรือทักษะที่ รายวิชา
มุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่
ก า ห น ด ใ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละ
คาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน
ที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
หัวข้อหรือเนื้อหานั้น ๆ 
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุ
เอกสาร หนังสือ ต าราที่ทันสมัยที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล่ง
เ รี ย น รู้ น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น ที่ ช่ ว ย เ ส ริ ม
ประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
- การประเมินและปรับปรุงการด า เนินการ
ของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย 
เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีม
ผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการ
สังเกตการณ์ เป็นต้น 
2.2อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของ
รายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบ
แรกที่พบผู้เรียน 
2.3การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้
มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา 
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา(summative evaluation) 

3.มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชา
ก่อนเปิดการเรียนการสอน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
3.ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใ น และนอก
ห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 
 

3.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมี รายวิชาที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้น
เรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปราย
กลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงาน
หรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงาน
และฝึกประสบการณ์ 
3.2จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของ
ผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

1.เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) 
หรือ มคอ.3และ มคอ.4 ของรายวิชา
อย่างน้อย 1 รายวิชาในแต่ละหลักสูตรที่
มีการสส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย 
2.ระบบเว็บรายวิชา (A-Tutor) 
3.มีระบบการรายงานพัฒนาการของ
ผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติ
จริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบ
หลักสูตร 

4 . มี ก า ร ใ ห้ ผู้ มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไป
ใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่
ทันสมัย การด าเนินการนี้อาจท าโดยเชิญ
บุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอน
ทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา น า
นักศึกษาฟั งการบรรยายและเยี่ ยมชม
หน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสห
กิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น 

ห ลั ก ฐ า น ที่ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า มี
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวน กา ร เ รี ย นกา รส อน  เ ช่ น 
จดหมาย เชิญรายงานการประชุ ม 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เอกสาร
ฝึกงาน เป็นต้น 

5.มีการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่ อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

5.1อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์
การสอนที่ผ่านมา โดยการท าวิจัยในชั้นเรียน
ว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอน
รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด 
อย่างไร 
5.2ควรจัดเวทีการสัมมนา  หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการวิจัยและ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ เพื่ อการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่าง

1 . โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่
คณาจารย์ ในบัณฑิต วิ ทยาลั ย เป็ น
ผู้ด าเนินการ/เอกสารการจัดการความรู้
ทางด้านการเรียนการสอน รวมถึง
ข้อสรุปจากโครงการดังกล่าว 
2.มคอ.3 / มคอ.4 / ค าอธิบายรายวิชา
ที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เป็นผลมาจากการวิจัย หรือการ
จัดการความรู้ในหลักฐานล าดับที่ 1 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ต่อเนื่อง 

6.มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มี
การประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการ เรียนการสอนของ
อาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมิน
คุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
ของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา และ
สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น น าผลการ
ประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุใน
รายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปด้วยว่า มีการน าการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างไร 

แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
กา รจั ดก า ร เ รี ย นกา รสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา (รวม 2 
ภาคการศึกษา) 

7 . มี ก า ร พั ฒ น า ห รื อ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา 

มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมีการตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่
ต่อไปนี้ 
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละ
รายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของ
ผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 
- ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการ
ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน
ปัจจุบัน และผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาหรือ
ศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์
และกรอบเวลาที่ก าหนดทุกปีการศึกษา 
- ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง หรือ
ปิดหรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผู้เรียน / 
ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา / ของผู้
ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.น ารายงานสรุปผลการประเมินความ
คิดเห็นดั งกล่ าวข้างต้นไปปรับปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น รายงานการ
ประชุมของทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงการ
สอน/การวัดผล เป็นต้น 
2.มีการระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการน า
การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างไร 
3. รายงานการติดตาม วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวม
ของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
โดยเฉพาะจากผลการประเมินของ
ผู้เรียนและวางแผนปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน
คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ กับ
การปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการ
วิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการการเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถ
ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 2.มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 3.มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 4.มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 5.มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 

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 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะ เวลาตามแผน
ก าหนดการศึกษาของหลักสูตร
  

1.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้อง
ส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อน าข้อมูลมา
ใช้ในกาปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ สนอความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน า
ข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการร่วมกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
1.2คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้อง
มีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จ าเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความ
ทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติด้วย  

1.รายงานการประชุม/สัมมนา/
การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ซึ่งมีผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ตอบแบบสอบถามทุกหลักสูตรตาม
รอบแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 
2.ผลการประ เมินบัณฑิตตาม
ม า ต ร ฐ า น TQF แ ล ะ ต า ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จากผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร 
 

2.มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร วั ด ผ ล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลั กษณะของบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการ
วิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
และน าข้อมูลจากผลการส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพาะประเด็นการก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา และการประเมินผล 
2.2คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการ
วางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการ
เชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ก าหนด เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และ
ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนใน
ทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา 
และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอก
ห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติ  เพื่ อ ให้ มี ทั กษะการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งการท างานจริงได้ 

1.เอกสารที่แสดงว่าคณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ก า ร
วิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตร และน าข้อมูลจากผลการ
ส ารวจความต้องการของผู้ ใ ช้
บัณฑิ ตม า ใช้ ใ น ก า รป รั บป รุ ง
หลักสูตรโดยเฉพาะประเด็นการ
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
สื่อการศึกษา และการประเมินผล 
2.ตัวอย่าง มคอ.2และ มคอ.3หรือ 
มคอ.4ที่มีการปรับปรุงตามผลการ
ส ารวจในเกณฑ์การประเมินข้อที่ 1  
3.รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการ
ประ เมิ นผลกา รส า ร วจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเกณฑ์
การประเมินข้อที่ 1 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
2.3คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการ
วางระบบการก ากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะ
ช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มี
การประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้
ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจาก
เพื่อนร่วมงาน 
2.4มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อน
ทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment)โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
(performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
2.5ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่าง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การแก้ปัญหาร่ วมกันส าหรับผู้ เรี ยนที่
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 

3 . มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ท รั พ ย า ก ร ทั้ ง ด้ า น บุ ค ล า ก ร 
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควร
มีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตอย่างเพียงพอ 
3.2หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา
สนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท าเว็บไซต์เพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ (community of practice) เพื่อให้
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา 

1.แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาการและการเรียนการสอน 
และเอกสารการด าเนินงานตาม
แผน 
2.แผนงบประมาณและรายงาน
การด าเนินการตามแผนในการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่เก่ียวเนื่อง
กับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามความจ า  เพาะของแต่ละ
สาขาวิชา 
3.แผนการพัฒนาและบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 . ร า ย ง านกา รจั ด โ ค ร งก า ร /
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การอบรม จ านวน
ผู้เข้าใช้สารสนเทศรายวิชาที่เป็น 
e-learning เป็นต้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
5.ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนและการแสวงหา
ความรู้ของนิสิต 
6.มีการจัดท าเว็บไซต์เพื่อให้นิสิต
และอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  ในรูปของการสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ  
7.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ/
คณะท างานที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด า เนินโครงการ/กิจกรรมเพื่ อ
พัฒนานิสิต 

4.มีระบบและกลไกการส่งเสริม
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ/
ห รื อ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

4.1มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรม
การประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษา
รับรู้ 
4.2มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในมหาวทิยาลยั
หรือนอกมหาวิทยาลัย 
4.3หากเป็นไปได้ อาจมีการก าหนดเป็น
เงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่าง
การศึกษา 
4.4ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะ
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุม
วิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการ
ส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไป
เผยแพร ่

1.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการประชุมวิชาการที่
เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้นิสิตรับรู้ เช่น 
บันทึกข้อความแจ้งเวียน การจัด
ประชุมวิชาการ, เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย,เป็นต้น 
2.โครงการจัดประชุม “วิชาการ” 
3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
4.การจัดสรรงบประมาณให้นิสิตมี
โ อก า ส เ ข้ า ร่ ว มกิ จก ร รมทา ง
วิชาการ หรือน าเสนอผลงานในที่
ประชุมระดับชาติ/นานาชาติ 
5.ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึก
ทักษะการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ สนับสนุนให้นิสิตส่งผล
งานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการ
ต่างๆ พิจารณาเรียนรู้เทคนิคการ
ส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการ
คัดเลือกไปเผยแพร่ 

5.มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ / ห รื อ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ จั ด โ ด ย
มหาวิทยาลัย 

5.1มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5.2มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1.การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิต และจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.เอกสารก าหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลที่
เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

จริยธรรมของหน่วยงาน โดยมีการ
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการ
ประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผล
การ เรี ยน  หรื อต่ อการส า เ ร็ จ
การศึกษาของนิสิต 
3.แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ศั กยภาพนิสิ ตที่ จั ดโดยบัณฑิ ต
วิทยาลัยในปีการศึกษาที่ประเมิน  
4.โครงการบรรยายวิชาการ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
5.ภาพถ่าย/เอกสารกิจกรรมการยก
ย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในงานต่างๆ 
6.โครงการสรรหานิสิตนักกิจกรรม
เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยงานจัดให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้ เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 2.มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 
 4.มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
 5.มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 
 1.การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือเข้าร่วมการ
คัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป) 
 2.หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรม            หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ) 

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 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา
ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

มี ก า ร ก า ห น ด อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง หน่ ว ย ง า น ห รื อ
สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการฯที่มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
2.เอกสารนโยบายหรือประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัยที่ระบุพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริม 
3.ประกาศ/รายงานลักษณะพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามสาขาวิชาชีพ 

2.มี การถ่ ายทอดหรือ เผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึงทั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

มี ก า ร ป ร ะก า ศอั ต ลั กษ ณ์ ข อ ง
นักศึกษาให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้ ง
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการฯที่ มี การถ่ ายทอดหรือ
เผ ยแพร่ พ ฤติ ก รรมด้ า นคุณธ ร รม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
2.ปฏิทินวิชาการของคณาจารย์ที่มีการ
ระบุพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา 
3.คู่มือนิสิตที่มีการระบุพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริม 
4.ช่องทางการเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส า หรับนักศึกษาและ
คณาจารย์ เช่นเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

3.มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบุ ตั วบ่ ง ชี้ แ ละ เป้ าหมายวั ด
ความส าเร็จที่ชัดเจน 

มีแผนการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่
ชัดเจน 

1.เอกสารโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม 
2.ประมวลภาพหรือรายงานสรุปโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
4.มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนั กศึ กษาตามตั วบ่ งชี้ และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมี

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนจากเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 

1.แบบประเมินและรายงานสรุปโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
โดยสรุปผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ระบุ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ผลการประเมินบรรลุ เป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

ในเกณฑ์ข้อ 3 

5 . มี นั ก ศึ ก ษ า ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ 

มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ
นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ  

1.ใบประกาศเกียรติคุณ/ภาพถ่ายของนิสิต
ที่ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualification Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุโดยเป็น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คลอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง 
TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือ
องค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการ   ของผู้ใช้บัณฑิต 

 กรณีท่ีเป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้อง
ท าการประเมินครบทุกด้าน 

วิธีการค านวณ 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิง
คุณภาพคลอบคลุมทุกคณะอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 

 1.ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ที่
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่เผยแพร่โดย สมศ. 
 2.ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
 3.ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา(CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
 4.ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  
2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 
3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
4.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมิน 
5.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมิน 
6.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมิน 

1.รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
2.ตัวอย่างแบบส ารวจ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 (สมศ.3) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้น
สูง 

 ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลงานของวิทยานิพนธ์  หรือสาร
นิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่ 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยุ่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บความจากผลงานวิจัย  ที่ได้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปราก าในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการยอมรับ

ในสาขา 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่ได้รับ
การยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ด้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น 
ISI หรือ Scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

0.125 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ : 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East  Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์  ไทย และเวียดนาม 
 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการพาะระหว่างประเทศกับ
ประเทศอ่ืน เช่นความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาวเป็นต้น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5ประเทศ)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ     (อย่างน้อย 5
ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษา
หรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่
ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 
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 2.จ านวนและรายชื่อผลงานสรร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติพร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร 
พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและค่าน้ าหนักของการเผยแพร่
ผลงานแต่ละชิ้น 
 3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทั้งหมด 

1.รายงานสรุปจ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตามรอบปี
ปฏิทิน  จ าแนกตามค่ าน้ าหนักคุณภาพของแต่ละ
หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 

2.ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.4) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการ
คิดเชิงวิพากษ์การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญา ในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ขั้นสูง 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ  จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตา่งประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย  ในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิ จัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยุ่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บความจากผลงานวิจัย  ที่ได้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปราก าในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมุลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารSJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่3หรือ
4(Q3หรือQ4)ในปีล่าสุดใน subjectcategoryที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

  

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations)มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศ
อ่ืนการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่          ไม่จ าเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย     5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก      ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อ
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เจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ที่ตีพิมพ์ 
ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 
 2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
2.ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

1.รายงานสรุปจ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตามรอบปีปฏิทินจ าแนกตามค่าน้ าหนักคุณภาพ
ของแต่ละหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.13 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จ
ของบัณฑิตวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์
พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การพิจารณา 
 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

                  วุฒิการศึกษา 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

วิธีการค านวณ   

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่า เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 
 2.นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาโดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา 
และต าแหน่งทางวิชาการ  
หมายเหตุ : การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  
 คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.   และ
กรณีสายวิชาชีพให้เทียบเท่าปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนบุคลาการสายวิชาการทั้งหมด 
2.ผลรวมตามค่าน้ าหนักการพฒันาคณาจารย์ 

1.รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาที่
ประเมิน จ าแนกตามตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
แต่ละหน่วยงานที่มีต าแหน่งอาจารย์ 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

หลักการ 
 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น ตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่ง
หน่วยงานจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และศิษย์เก่า และ (2) การ
จัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 3.มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐานมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ ใน
กิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา  แหล่งทุนการศึกษา
ต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่ อนไหวในและนอก
บัณฑิตวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ(3) การจัดโครงการ เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 2.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
 3.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 4.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
 5.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 6.มีผลประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7.มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 
 หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4   และ ข้อ 
5 โดยอนุโลม 
 

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 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
1.มีการจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแกน่ักศึกษา 

1.1บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูล
นักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
สุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ข้อมูล
ด้านการเรียนข้อมูลครอบครัว และ
บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยสามารถติด
ต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
1.2หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบ
การตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่

1.ข้อมูลด้านสุขภาพทางกายและทางจิต ข้อมูล
ด้านการเรียนข้อมูลด้านครอบครัว และข้อมูล
บุคคลที่หน่วยงานสามารถ ติดต่อเมื่อนักศึกษามี
ปัญหาได้ 
2.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเอกสาร/
รายงานสรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในระดับ
ภาควิชา/สาขาวิชา 
3 รายงานสรุปสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ระดับ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
เหมาะสมค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแล
นักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการ
ช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
การประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้าน
การเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เน้นการให้บริการความ
ช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการ
ป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
1.3หน่วยงานระดับคณะหรือระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มีหน่วยให้บริการหรือให้ค าปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของ
นักศึกษาที่ขอใช้บริการตลอดเวลาอาจ
มีการจัดบริการสายด่วน (hotline) 
ส าหรับให้ค าปรึกษาหรือให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติ
และต้องการความช่วยเหลือด่วน และมี
ระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่
อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับ
บริการ 
1.4มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง
โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะ
ทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่
รุนแรงเกินความสามารถของบัณฑิต
วิทยาลัยที่จะดูแลได้ 
1.5ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมี
ระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือ
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา จนสามารถ
แก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ 
1.6มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือ
บุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษา
เป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความ

ภาควิชา/สาขาวิชา 
4.รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อส่งต่อข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอน 
5.แผนหรือตารางการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
6.แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
7.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบหรือ
หน่วยให้บริการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา 
8.ช่องทางหรือวิธีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
เช่น ระบบe-counseling โทรศัพท์บริการสายด่วน
การให้ค าปรึกษาแบบ walk in 
9.บันทึก/เอกสาร/รายงานสรุปการให้บริการ
ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
ปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน โดย
มีรายละเอียดได้แก่ วัน เวลา ชื่อนักศึกษา(code) 
เบอร์ติดต่อ ภาควิชาเรื่อง แนวทางแก้ปัญหา การ
นัดหมาย การติดตามผลการให้ค าปรึกษา วันยุติ
การให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
10.บันทึก/เอกสารการส่งตัวในกรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 
11.รายงานการจัดประชุม/สัมมนาพัฒนาอาจารย์
หรือบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษา 
12.เอกสารความร่วมมือเครือข่ายการให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาร่วมกัน 
13.รายงานการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานกับครอบครัวของนักศึกษา 
14.ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ เช่น 
กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน 
และอื่น  ๆ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ช่วยเหลือร่วมกัน 
1.7มี การจั ดประชุ มเพื่ อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
กับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
1.8มี ช่ องทางให้ นั กศึ กษาหรื อ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการให้บริการ 

2.การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

2.1บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ 
ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น 
ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การ
รับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่
ทั น ส มั ย แ ล ะ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สาขาวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ 
2.2มีช่องทางให้นักศึกษาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการให้บริการ 
2.3มีระบบการติดตามประเมินผล
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   

1.เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ นั ก ศึ ก ษ า  เ ช่ น  ข้ อ มู ล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ 
2.ช่องทางการประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา เช่น บอร์ด เว็บไซต์ 
3.ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ 
สายด่วน และอื่นๆ 
4.รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

3.การจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

3.1มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่ อ เป็ นแหล่ งดู ง านแหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์ของนักศึกษา และมี
การติดตามประเมินคุณภาพของ
ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน ามาใช้
เป็นข้อมูล ในการวางแผนการ
จัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์
ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 
3.2มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ
กิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพื่อ
ฝึกทักษะประสบการณ์การท างาน
ร่วมกัน 
3.3มีช่องทางให้นักศึกษาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

1.แผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 
2.เอกสารหลักฐานที่เสดงถึงการประสานงาน
หรือโครงการความร่วมมือของหน่วยงานกับ
องค์กร ต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
เ พื่ อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ดู ง า น ห รื อ แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์ของนักศึกษา 
3.รายงานสรุปผลการติดตามประเมินคุณภาพ
ของแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมในปีต่อไป 
4.รายงานการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ
กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม  เ พื่ อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
5.ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนา
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร พั ฒ น า
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.4มีระบบการติดตามประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพชีพ 

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษา เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บ
บอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอื่นๆ 
6.สรุปผลการติดตามประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิ ชาการและวิช าชีพของ
นักศึกษา 

4.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

4.1บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานข้อมูลศิษย์
เก่า และมีการจัดท าฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว 
ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูล
กิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา
ความรู้ใหม่  ๆข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา
ต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
4.2มี การส่ งข่ าวให้ศิษย์ เก่ ารับรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์เป็นระยะ  ๆ
4.3เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน การท าวิจัยแบบร่วมมือใน
ลักษณะของสหวิทยาการ การเป็น
ก ร ร ม ก า ร ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ 
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้
ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่
นักศึกษาปัจจุบัน  และสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว 
ยังท าให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ ได้
เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้
และผู้รับ 
4.4มีช่ องทางให้ศิษย์ เก่ า ได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให้บริการ 

1.ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ประกอบด้วยข้อมูล
ประวัติศิษย์เก่า ประสบการณ์การท างาน การ
ได้รับรางวัลอื่นๆ 
2.เอกสาร ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
ศิษย์เก่าเช่น กิจกรรมการประชุมวิชาการ 
การสั มมนาความรู้ ใหม่ ๆ  ข้ อมู ล แหล่ ง
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัยการรับสมัครงาน 
ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
3.ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า  ไ ด้ แ ก่  บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์จดหมายข่าวออนไลน์ 
ป้ายไฟวิ่ง ประกาศ แผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์ SMS 
และอื่นๆ 
4.ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์ 

5.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบ-การณ์ให้ศิษย์
เก่า 

5.1มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่าเป็น

1 . แ ผ น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ห รื อ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า 
2.รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่า
รับรู้ 
5.2มีช่ องทางให้ศิษย์ เก่ า ได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่ อการปรับปรุ ง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

และวิชาชีพที่จัดขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับศิษย์
เก่า 
3.ช่องทางการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม/โครงการทางวิชาการและวิชาชีพ
ผ่านทางจดหมาย/SMS/อื่นๆให้ศิษย์เก่ารับรู้ 
4.ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงกิจ กรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชพีของศิษย์เกา่  

6.มีผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

6 . 1 หน่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
มหาวิทยาลัยระดับภาควิชา ฝ่าย 
คณะ หรือมหาวิทยาลัยมีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการ
ทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินและระยะเวลาในการ
ประเมิน 
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้าน และน าเสนอผล
การประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้บริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
6 .3  คะแนนเฉลี่ ยของผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้น
ไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามี
การบริการที่อยู่ในระดับดี หากผล
การประ เมินคุณภาพของการ
ให้บริการด้านใดที่ยั งไม่ ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 3.51 
คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ 
ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงการให้บริการ 
ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา
หรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 

1.เอกสารที่แสดงถึงผู้รับผิดชอบ/ค าสั่งแต่งตั้ง
ในการประเมิน และระยะเวลาในการประเมิน 
2.แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการทุก
ด้าน 
3.รายงานสรุปการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้าน 
4.รายงานการประชุม/รายงานสรุปการ
น าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

7.มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่

7.1น าผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ทุ ก ร ะ ดั บ แ ล ะ มี ก า ร จั ด ท า

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการเสนอให้ผู้เก่ียวข้องทราบทุกระดับ 
2 . แ ผนพั ฒน า ปรั บ ป รุ ง ก า ร ให้ บ ริ ก า ร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
สนองความต้องการของนักศึกษา แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
7 .2มี ก ารปรับปรุ งพัฒนาการ
ให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
และประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้านตามแผนที่ก าหนด 
7.3มีการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา 
และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึง
พอใจในบริการที่บัณฑิตวิทยาลัย
จัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนการพัฒนาระบบการให้บริการ
ในระยะต่อไป 

โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
3.รายงานสรุปการปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่า  และ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน
ตามแผนที่ก าหนด 

หมายเหตุ :  
 1.เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการอนุมัติให้
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 2.คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป   จาก
คะแนนเต็ม 5 จึงจะถือมีการบริการที่อยู่ในระดับที่ดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดที่ยัง
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค  เพ่ือหาแนว
ทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 บัณฑิตวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยหน่วยงานและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทาง
ปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กร
วิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  
 2.มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 3.มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้  
  -กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    
  -กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  -กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  -กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  -กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 4.มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 5.มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

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 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
1.บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

1 .1หน่ วย ง านระดั บคณะหรื อ
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแผนการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

1 . ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ห รื อ ม อ บ ห ม า ย
คณะกรรมการคณะท างานที่ปรึกษา 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน 

นักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจาก
การพัฒนานักศึกษาผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย หรือจัดโดยองค์กร
นักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ
การศึกษา 
1.2มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลัก
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัว
บ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจาก
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ใน
การติดตามประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจาก
การท ากิจกรรม 

ตาม TQF 
2.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมสาระผล
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF อย่าง
ครบถ้วน 
3.จ านวนและรายชื่อกิจกรรม/โครงการ
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ทั้ งที่จัดโดยหน่วยงานและที่ จัดโดย
องค์กรนักศึกษา แยกตามประเภท
กิจกรรม 
4 .หลั กฐ านที่ แ สด งถึ ง ก า รจั ด ส ร ร
ทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
อื่นๆ 
5 . เ อกส าร  ประกาศ  กฎระ เบี ยบ 
หลักเกณฑ์ นโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

2.มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้
ความเข้ าใจแก่นักศึกษาด้ านการ
ประกันคุณภาพ และก าหนดเงื่อนไขให้
นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพ
ในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษา
เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

1.รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พร้อมภาพถ่ายหรือรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จั ดกิ จกรรมที่ ด า เนิ น กา ร โดย
นักศึกษาอย่างน้อย 2 ประเภท
ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้  

- กิจกรรมวิชาการที่ ส่ งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    

-กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม

3.1ส าหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยต้อง
ส่ ง เสริ มการจั ดท าแผนการจั ด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 
2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

1 .แผนการจั ดกิ จกรรมการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเอก อย่างน้อย 2 ประเภท โดย
ควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 
2.เอกสารข้อเสนอโครงการของนักศึกษา
ที่ ให้ผู้ รับผิดชอบอนุมัติ  (อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)โดย
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
สุขภาพ  

-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรม
วิชาการรวมอยู่ด้วย 
3.2การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง
ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ห รื อ
บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดท า
ข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบ
อนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่าย
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) 
โดยมีค าอธิบายเกี่ ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพที่ ใ ช้ ในการจั ด
กิจกรรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด 
ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
และวิธีการประเมินความส าเร็จ 
และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้
มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการ
หรือกิจกรรมใหม่ 
3 . 3ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควร ให้ ข้ อ มู ล
ป้ อ น กลั บ แก่ นั ก ศึ ก ษ า ใ นก า ร
ปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอ
โ ค ร ง ก า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง เ หม า ะ ส ม 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด 
ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
และวิธีการประเมินความส าเร็จ  และ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ก่ อ น ห น้ า นี้ ม า ใ ช้
ป ระกอบการจั ดท า โ คร งกา รหรื อ
กิจกรรมใหม่ 
3 . เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ที่ แ ส ด ง ว่ า
ผู้รับผิดชอบมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการ
จั ดท า ข้ อ เสนอ โ ครงก า รที่ ถู กต้ อ ง
เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนของการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เช่น 
ร่ อ ง รอ ยก า ร ขี ด เ ขี ย นข อง กา ร ใ ห้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของกิจกรรมหรือวิธีการ
ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
4.รายงานสรุปผลการจั ดกิ จกรรม
โครงการแต่ละโครงการ 
5.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
แยกตามประเภทกิจกรรม 

4.มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิ ทยาลั ย  และมี กิ จกรรม
ร่วมกัน 

4.1บัณฑิตวิทยาลัยให้นักศึกษา
เสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ ในการท า งานใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น กิจกรรมการ
จัดการความรู้ (KM: knowledge 
management) การให้นักศึกษา
น าเสนอผลการด าเนินงาน (ผลการ
ประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้

1 .รายงานสรุปผลการจั ดกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน
ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการจัดการความรู้ 
2.เอกสาร/รายงานสรุปการประชุม
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการ
ท ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา 
3.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้
งบประมาณหรือทุนสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
นักศึกษากลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ
วางแผนการท างาน การพัฒนาตัว
บ่งชี้ความส าเร็จ การประเมิน
ความส าเร็จ 
4.2ในระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่
รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควร
มี การประชุมกับมหาวิทยาลั ย
ภายนอก เพื่อส่งเสริมการท า
กิ จกรรมร่ วมกันของนั กศึ กษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย และส่งเสริม
การสร้ า ง เครื อข่ ายการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษาระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย 
4.3ในแต่ละปี บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยมีการจัดเวที
ห รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จาก
การท ากิจกรรม หรือน าเสนอผล
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง แ ต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้ งการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้
ระบบการประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา 
4.4อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้าง
ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการ
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัย มีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
สื่ อ ก ล า ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็น
การท างานร่วมกันของอาจารย์และ
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
 

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ 

5.มีการประเมินความส าเร็จตาม 5.1บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบติดตาม 1.รายงานสรุปการติดตามประเมินผล
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
วั ตถุ ประสงค์ ของแผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานั กศึ กษ าตามตั วบ่ ง ชี้ ที่
ก าหนด 
5.2 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้
นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัด
กิจกรรม และน ารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี 
5.3บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตาม
ประเมินความรู้ความเข้าใจ และ
การประยุ กต์ ใ ช้ ร ะบบประกั น
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา จากรายงานผลการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา 
5.4บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ในปีต่อไป 

การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
2.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/
โครงการแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่จัด
โดยหน่วยงานและที่ จัดโดยองค์กร
นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3 . ร าย ง านสรุ ปผลการสั ง เ คราะห์
ภาพรวมของกิจกรรม/โครงการ และผล
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี ทั้ง
ที่จัดโดยหน่วยงานและที่จัดโดยองค์กร
นักศึกษา 
4.รายงานสรุปผลการติดตามประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้
ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา จากรายงานผลการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา 
5.เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษา 

6 มี การน าผลการประ เมิน ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผล
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ใน
การวางแผนการพัฒนานักศึกษา
อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง โ ดย เฉพา ะก า ร
วิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษา
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่
ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 
6.2บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอผลให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการ
ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 

1.รายงานการประชุมที่มีการน าเสนอ
รายง านส รุ ปผลกา รจั ด กิ จก รรม /
โครงการพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
2.แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับผลการ
ประเมินในเกณฑ์ข้อ 5 
3.รายงานผลการพัฒนาผลการด า เนิน
งานแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 
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หมายเหตุ :  
 1.เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการอนุมัติให้
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 2.คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน 
  -ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  -ด้านความรู้  
  -ด้านทักษะทางปัญญา  
  -ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  -ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

หลักการ 
 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 1) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐานมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 4.นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 5.แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตัวบ่งชี้  
 

จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  ประจ า (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 : ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
บัณฑิตวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย  การส่งเสริม  และพัฒนาสมรรถนะแก่
นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1.มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของบัณฑิตวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3.มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 4.มีการจัดสรรงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  -ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา และ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  -สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  -กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 6.มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 8.มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรือสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ ตาม

เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ ตาม

เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อ ตามข้อ
เกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

1.1บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยควรวางแนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
รับผิดชอบและมีงบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
เพียงพอในการบริหารควรมีการวางแผน 
ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย 
1.2การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ให้บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือ
ศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถด าเนินการวิจัย
หรื อผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุน
วิจัยนอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญา
เอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็น
ต้น 

1.เอกสารแสดงถึงการมีระบบบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน เช่น มีนโยบายเกี่ยวกับ
ง า น วิ จั ย มี แ ผ น ง า น น วิ จั ย ที่
ด าเนินการในคณะกรรมการระดับ
หน่วยงาน หรือมีคู่มือวิจัย หรือ
ก าหนดแนวทางในการเสนอขอรับ
ทุนวิจัยและประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน 
2.ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่รับผิดชอบในการบริหารงานวิจัย
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
3 .หลั กฐ านแสดงการจั ดสร ร
งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยและทุนวิจัยของบัณฑิต
วิทยาลัย 
4.หลักฐานระบบการสร้างแรงจูงใจ
ให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้
รางวั ลหรื อการให้ผลตอบแทน
ส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
5.รายงานการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนในที่ประชุม
ระดับหน่วยงาน และรายงานการ
ปรับปรุงแผนการบริหารงานวิจัย
ของหน่วยงาน 
 

2.มีการบูรณาการกระบวน-การวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เช่น 1) การก าหนดให้นักศึกษา

1.มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม
การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
บัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของ
อาจารย์ 2) การก าหนดให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การ
ก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการ
บ ร ร ย า ย ห รื อ สั ม ม น า เ กี่ ย ว กั บ ผ ล
ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือ
ของศาสตร าจ า รย์ อ า คั นตุ กะหรื อ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุม
เสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) การ
ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
วิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

การสอนไว้ ในแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย 
2 .หลั กฐ านแสดงการด า เนิ น
โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอน 
3.หลักฐานแสดงการน าผลลัพธ์ที่เกิด
จากงานวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 

3.มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองานสร้าง -สรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

3.1จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแล
อาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์ก าลังคน
วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้ง
จากในประเทศและต่ างประเทศที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย ท า
การก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
หรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยก าหนดเป็น
ภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 
3.2พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ นั ก วิ จั ย ผ่ า น
กระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์
ของแต่ละกลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่
อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การท างานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะน า
หรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้

1.หลักฐานแสดงการส่งเสริมให้
อาจารย์ท างานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยเช่น การจัด
อบรมการน าเสนอผลงาน การจัดพี่
เลี้ยง เป็นต้น 
2.หลักฐานแสดงการจัดโครงการ/
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ
วิจัยและความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ของนักวิจั ยและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องแก่อาจารย์ เช่นโครงการให้
ค าปรึกษา (คลินิกวิจัย) 
3.หลักฐานการแต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือหรือ
เป็นพี่เลี้ยงในการท างานวิจัยของ
อาจารย์ใหม่หรือมีประสบการณ์การ
ท าวิจัยน้อย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วม
ทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน านอกมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่
ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มี
คุณค่า  
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
คือ การส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีมที่
ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย
ระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท างานวิจัย
อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 
3.3ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์
และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้
นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
3.4สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยก
ย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัล
ส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัด
บรรยากาศและการบริ การต่ างๆใน
มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและจูงใจแก่การ
ค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4.มีการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การ
แสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท าได้ยาก 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงาน
สร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาส
สร้างผลงานที่สามารถน าไปใช้ประกอบการ
เสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  
 ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกนั้น มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มี
ระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูล 
รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัย
ต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถ

1.หลั ก ฐ า น แ ส ด ง ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
เข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น
อาจจัดให้มีคณะผู้ เชี่ยวชาญเป็นพี่ เลี้ยง
ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิ จั ยของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ เสนอขอทุนไปยัง
แหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุง
โครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาส
ได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 

5.มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิ จั ย หรื อ ง านส ร้ า งส ร รค์ ตาม 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรและ
หรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย 
ดังนี้ 
5.1งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควร
ประกอบด้วย  
 1)งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการ
วิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผล
งานระดับสากลหรือผลงานตามความ
ต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  
 2)งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่างๆ  
 3)งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
 4)งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ รับเชิญ 
(visiting professor) เป็นต้น 
5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ เหมาะสมกับ
งานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของ
บัณฑิตวิทยาลัยระบบรักษาสุขภาพและ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ ได้
มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็น
ที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือ
ศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่
มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้อง

1.หลั ก ฐ า น แ ส ด ง ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
และด าเนินงานวิจัยตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.หลักฐานแสดงการสนับสนุนมี
ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัย
หรือศูนย์ เครื่องมือ หรือศูนย์ ให้
ค าปรึกษา และหลักฐานแสดงการ
สนับสนุนการวิจัย 
3.หลักฐานแสดงแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยห้องสมุดวารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
5.ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
6.หลักฐานแสดงการจัดประชุม
วิชาการ/เชิญผู้ เชี่ ยวชาญมาให้
ค าปรึกษาแนะน า/อบรมสัมมนา 
เกี่ยวกับความรู้ด้านการท าวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
จั ด ระบบผ่ า น เ ครื อข่ า ยทั้ ง ใน และ
ต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงาน
อื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย
ของนักวิจัย 
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจาก
หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร 
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศษสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุน
การไปร่วมท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical 
leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 
5.4ระบบสารสนเทศเพื่ อการวิ จั ยที่
ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน
ต่อไปนี้  
 1)ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน
สร้ า งสรรค์ ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย    
 2 )ข้ อมู ลด้ า นกา ร วิ จั ย และ ง าน
สร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งปัจจุบัน
และผลงานที่ผ่านมา   
 3)ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้ งวารสารและการ
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของ
บัณฑิตวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงาน  
 4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ
บัณฑิตวิทยาลัยในการส่งเสริมการน า
ผลงานวิจั ยและงานสร้ างสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา                
 5)ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

6.มีการติดตามและประเมิน ผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมิน
ผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลส าเร็จ
ของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็นงานวิจัย
เสร็จทันตามก าหนดเวลา คุณภาพของ
ผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุน
สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การ
ประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย”
ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอ
เทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย
ในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบ
สารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับ
ความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย 
เป็นต้น 

1.หลักฐานรายงานการประชุมแสดง
การติดตามและประเมินผลส าเร็จ
ของการจัดสรรงบประมาณ การให้
ทุนวิจัย ทั้ งในประเด็น จ านวนผู้
เสนอขอทุนวิจัยงานวิจัยเสร็จตาม
ก าหนดเวลา คุณภาพผลงานโดย
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
2 . ห ลั ก ฐ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลห้องปฏิบัติ งานวิจั ย 
หน่วยวิจัยศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาเป็นต้น 
3 . ห ลั ก ฐ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแหล่ งค้นคว้ าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย เช่น ห้องสมุด
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ต่างๆ 
4 . ห ลั ก ฐ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัย 
5 . ห ลั ก ฐ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ นผลระบบรั กษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
6 . ห ลั ก ฐ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ 

7.มีการน าผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยน าผลการประเมินไปจัดท า
แผนการปรับปรุง โดยก าหนดกิจกรรมที่
ต้องท าเพื่อการปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือ
หน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุ ง 
ก าหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจ าเป็น
ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้ว
เสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจั ยตามที่
ก าหนด 

1.แผนการปรับปรุงพันธกิจด้าน
งานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่
สอดคล้องกับผลการประเมิน 
 

8.มี ระบบและกลไก เพื่ อสร้ า ง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของ

บัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทาง
และขั้นตอนตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการสร้ างความร่ วมมื อกับองค์ กร
ภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหา
ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายการ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข 
และ ค 2) 

สนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ (focus 
group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กร
ภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feed 
back) จากความร่วมมือที่มีอยู่ เดิม
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควร
มีทั้งการร่วมท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบ
โจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ 
บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ 

หมายเหตุ :  

 เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการอนุมัติ ให้
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา 

วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกหน่วยงาน ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
กับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2.มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 4.มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 5.มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก 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 
4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ ใน
ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสาร
หรือในที่ประชุมวิชาการที่มี  peer 
review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น  
1)การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับ
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์
ในวารสาร  
2 ) ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ภาษาอั งกฤษของบทความวิจั ยของ
อาจารย์และนักวิจัย ที่จะน าเสนอใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
3)การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งาน
สร้างสรรค ์ 
4)การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่ 
5)การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บ
เงิน เป็นต้น  

1.เอกสารแสดงถึงการมีระบบการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย เช่น นโยบาย แผนงาน
การสนั บสนุ น ให้ ตี พิ มพ์  เผยแพร่  มี
ผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ตีพิมพ์และเผยแพร่มีระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือกับคณะผู้จัดท าวารสาร มีการให้
รางวัลหรือแรงจูงใจอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น 
2.หลักฐานว่ามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิ มพ์ ในวารสารระดั บชาติหรื อ
นานาชาติ 
3.ค าสั่ งแต่งตั้ งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
รับผิดชอบการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.เอกสารแสดงการขอรับทุนสนับสนุนการ
ตีพิ มพ์ วารสารวิ จั ยในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
5.เอกสารแสดงการสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2 . มี ร ะบบและกล ไกกา ร
รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่ วไปเข้า ใจได้  และ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ที่
ก าหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ 
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดย
ยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนด
ผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัด
สรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคล
ทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์
เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้ อมู ล ให้ เป็ นความรู้ ที่ น่ าสนใจซึ่ ง
สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่
ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร ่

1.ค าสั่ งแต่งตั้ งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
รับผิดชอบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
2 เอกสารแสดงถึงการมีระบบการรวบรวม 
คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3.เอกสารแสดงถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการ
รวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
เป็นความรู้ที่ คนทั่ ว ไปเข้ าใจได้  ไม่ ใช่
บทความวิจัยส าหรับตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ 
4.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานน า
องค์ความรู้ที่ ได้จากการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
หรืองานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ให้บุคคล
ทั่วไปเข้าใจได้ 
5.เอกสารแสดงการจัดหมวดหมู่ความรู้จาก
งานวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งสาธารณะชนสามารถ
เข้าใจได้ เพื่อการเผยแพร่ 

3.มีการประชาสัมพันธ์และ
เผ ยแพร่ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

น าองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิ เคราะห์
สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในข้อ2 เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่ม
จากการวางแผนประชาสั มพันธ์ ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการ
ติดตามข้อมูลป้อนกลับ 
 นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจ
รวมถึ งการสร้ าง เครื อข่ ายเผยแพร่
ผลงานวิจั ยและงานสร้ างสรรค์ โดย
เชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กร
ภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
กลุ่ มเป้ าหมายที่ คาดว่ าจะสามารถ
สนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 

1 . เ อก ส า รแ ส ด งแ ผ น กา ร เ ผ ย แ พ ร่ 
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ ได้จากการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในข้อ 2 
2.เอกสารแสดงการน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เผยแพร่สาธารณะชนผ่านสื่อ
ต่างๆ(แสดงช่องทางการเผยแพร่ที่สาธารณะ
ชนเข้าถึงได้สะดวก) 

4.มีการน าผลงานงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น  
1) ก าหนดขั้นตอนวิธีการ ผู้รับผิดชอบ
เพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และ
นักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพ
ในการน าผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ 
2)รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐ
และเอกชนทั้ งภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่อง
เฉพาะใดๆ จากมหาวิทยาลัย และ
ประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย  
3)ผู้รับผิดชอบริเร่ิมประสานงาน หรือ
ส่งเสริมการน าผลงานที่เกิดจากการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ใน
ลักษณะนิติบุคคล เป็นต้น 

1.เอกสารแสดงระบบ หรือข้ันตอน วิธีการ 
และผู้รับผิดชอบเป็นสื่อกลางในการน า
ผลงานที่เกิดจากงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
หรือในเชิงพาณิชย์ 
2.หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานโดยมีการระบุรายละเอียดการใช้
ประโยชน์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
5.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบ ที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจา
ต่อรอง ท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้าน
ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่
อาจารย์ นักวิจัย และมหาวิทยาลัย ใน
การเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขาย
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตลอดจน
สนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 นอกจากนั้น ควรมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของ
บัณฑิตวิทยาลัยในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจที่เป็นผล
จากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส 
เป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย 

1.เอกสารแสดงระบบ หรือข้ันตอน วิธีการ 
และผู้ รับผิดชอบการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
2.เอกสารแสดงการยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
 (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย  คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย และที่
ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเงินทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
จากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  
 จ านวนเงินสนับสนุนงาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5=60,000บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ :  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5=50,000บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5=25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
              คะแนนที่ได้ =  
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย   

1.คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา  
2.คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 

 
 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก X 5 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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หมายเหตุ :  
 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ 

1.ให้นับจ านวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาปีปฏิทินหรือปีงบประมาณนั้นๆ  ไม่ใช่
จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

2.กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน  หรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน ที่ปรากฏ กรณี
ที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย   

3.การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย ที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย ที่มีคุลากรสายสนับสนุน
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ข้อมูลอ้างอิง : 
 1.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย 
 2.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม ผู้ลาศึกษา
ต่อ) 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  1.เอกสารแสดงข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จ า กทั้ ง ภ าน ในและภายนอกหน่ ว ย ง านทั้ ง หมดตาม
ปีงบประมาณ 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตี พิมพ์ และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือชาติระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ า 

 

ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะนับได้
เมื่ออาจารย์เป็นเจ้าของโครงการวิจัยนั้น 

 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมุลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

 

 ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณา
ด้วย 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South 
East Asian Nations)มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศ
อ่ืน 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 
 

 การคิดคะแนนระดับคณะให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิด
คะแนนระดับมหาวิทยาลัยให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาพร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและค่าน้ าหนักของแต่ละบทความ
วิจัย 
 2.จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งที่ปรากฏงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อ
สถานที่ จังหวัดหรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของแต่
ละผลงานสร้างสรรค์ 
 3.หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 
1.บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ฉบับเต็ม 
ไม่ใช่บทคัดย่อ) 

1.เอกสารแสดงจ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติทั้งหมดตามปีปฏิทินพร้อมทั้งชื่อเจ้าของบทความ ปีที่
ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
ค่าน้ าหนักแต่ละบทความวิจัย 
2.หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยตามที่อ้างอิงในข้อ 1 ได้แก่
บทความวิจัย/หน้าปกและสารบัญวารสาร/หน้าปกและสารบัญ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม(ไม่นับ หนังสือตอบรับการตีพิมพ์) 

2.งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

1.เอกสารแสดงจ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติทั้งหมดตามปีปฏิทินพร้อมทั้งชื่อ
เจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ สถานที่เผยแพร่ รูปแบบการเผยแพร่ 
และค่าน้ าหนักแต่ละผลงาน 
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2.หลักฐานการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ตามที่อ้างอิงในข้อ 1 เช่น 
เอกสารโครงการเผยแพร่ภาพถ่ายชิ้นงาน เป็นต้น 

3.อาจารย์ประจ าและนั กวิ จั ยประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง 

4.อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษา
ต่อ 

1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษา
ต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่4.5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป ี: ปีปฏิทิน 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
นักวิจัยประจ าที่น ามาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมี
หลักฐานปรากฎชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
 1.การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรื่องต่างๆ 
ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2.การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 

3.การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4.การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น ามาใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักงานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับ
งานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1.จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า โดยนับรวมผลงานที่น ามาไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฎิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจาของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ชื่อ
หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน ใน
เรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุ ขด้าน
การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

  - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาไปสู่การ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น ามาใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและ
ประเมินไว้ 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

1.เอกสารแสดงจ านวนและรายชื่องานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมชื่อเจ้าของ
ผลงาน ปทีี่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนนิการแล้ว
เสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน ์
2.หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน โดย
มีการระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ตาม
แนวทางต่อไปนี ้
- ข้อมูลที่แสดงผลดทีี่เกิดขึ้นอย่างเป็นรปูธรรมจากการน า
สิ่งประดษิฐ์อันเป็นผลจากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
- ข้อมูลที่แสดงผลดทีี่เกิดขึ้นอย่างเป็นรปูธรรมจากการน า
นโยบาย กฎหมายมาตรการ ที่เป็นผลจากงานวจิัย
นโยบายไปใช ้
- ข้อมูลที่แสดงผลดทีี่เกิดขึ้นอย่างเป็นรปูธรรมจากการน า
ผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช้ 

2.อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง 

3.อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า
ที่ลาศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.6 : ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป ี: ปีปฏิทิน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การ
ปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา(Textbook) หรือหนังสือ
(Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  -บทความเชิงวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท าในรูป
ของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 
  -ต ารา หมายถึงเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เก่ียวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
  หนังสือ หมายถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนอของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด 
วิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นหลักเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้
ทัศนะของผูเขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาที่เก่ียวเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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วิธีการค านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ า 
โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้ว
เสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น  
 2.จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน: 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.ผลงานวิชาการที่ได้รบัรองคุณภาพ 1.เอกสารแสดงจ านวนและรายชื่อผลงานวชิาการ (บทความ
วิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน 
ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีทีไ่ด้รบัรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รบัรองและค่าน้ าหนักของผลงานแต่
ละชิน้ 
2.หลักฐานการรับรองคุณภาพของผลงานแต่ละชิน้จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่บทความวิชาการ ต ารา และ
หนังสือฉบับจริง 

2.อาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีป่ฏิบัติงานจริง 1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

3.อาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีล่าศึกษาต่อ 1.เอกสารแสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าที่
ลาศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

หลักการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย พึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ  ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างาน
วิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้
สังคมแล้ว สภาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามา
สู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น
การสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

1.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)าตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ พั ฒ น า ก า ร
เรียนการสอนหรืองานวิจัย (สมศ. 8) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก(สมศ.9) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในมหาวิทยาลัย 

 (สมศ.18.1) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก  
 มหาวิทยาลัย (สมศ.18.2) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย           

พึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 5.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ :   
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ2 และข้อ3     
 

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 
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ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
1 . มี ร ะบ บแ ละ กล ไ ก กา ร
บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มี
นโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้
อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อม
ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลา
และจิตแห่งการบริการ (service mind) 
ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง
จัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดท า
ระเบียบของการให้บริการ ก าหนดภาระ
งานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน 
โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทน
ระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการ
สร้ างแรงจู งใจให้บุคลากรสนใจการ
ให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัด
และจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัยในการ
ให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน 
ตรวจสอบติดตาม ประเมินเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

1.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมที่ผ่านการรับรอง
ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
2.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย 
3.เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื่อ
ก าหนดหรือทบทวนนโยบาย แนวทาง/
แนวปฏิบัติในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมของบัณฑิตวิทยาลัย 
4.คู่มือการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
5 . ร า ย ง าน ผลกา รด า เ นิ น ก า รต า ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (รายไตรมาส) 
6.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
7.รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
8.รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ในรอบปีการศึกษาที่รับการ
ประเมิน 

2.มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานประจ าด้านอื่นๆของ
อาจารย์และบุคลากร เช่น การ
ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท า
เป็ น โ ค ร ง กา รหรื อกิ จก ร รมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

1.เอกสารแผนงาน/โครงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน เช่น 
- ก าหนดให้มีกิจกรรมการน าความรู้ที่ได้
จากการเรียนการสอนไปให้ความรู้แก่
ประชาชน 
- การสรุปความรู้จากการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมมาใช้ในการเรียนการ
สอน ปรับปรุงหลักสูตร ปรับกระบวนการ
สอน 
- ก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม/จัด
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
2.เอกสารแสดงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
3.เอกสารแสดงการด าเนินการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนตามแผนงาน/โครงการใน
ข้อ 1 เช่น ภาพถ่าย บันทึกการให้บริการ
แบบประเมินผลจากผู้รับบริการ เป็นต้น 

3.มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
กับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มี
การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุก
ภาคส่วนในทุกระดับ และ 2) น าความรู้ 
ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 

1.แผนงาน/โครงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
เช่น 
- มีแผนการน าความรู้ประสบการณ์จาก
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการมาพัฒนาต่อยอดสู่การ พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 
หรือต่อยอดสร้า งนวั ตกรรม -การน า
ความรู้จากการวิจัยไปสู่การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม หรือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
2.เอกสารแสดงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานบูรณาการงานบริการทาง
วิ ช า ก า ร แก่ สั ง ค มกั บ ก า ร วิ จั ย ต า ม
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงาน 
3.เอกสารแสดงการด าเนินการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัยตามแผนงาน/โครงการในข้อ 1 

4.มีการประ เมินผลความ 
ส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผล
ความส าเร็จของการบู รณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่ง
เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งใน
ระดับแผนการด าเนินงานเป้าหมายของ
บัณฑิตวิทยาลัย ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพ
ของการให้บริการที่สามารถน าไปใช้

1.รายงานผลการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบู รณา -การงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด
ความส าเร็จในการบูรณาการที่ก าหนด 
2.หลักฐานการติดตามและประเมินผล
กิจกรรม/โครงการประเมินผลการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มี
ส่วนร่วมทั้งจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

และนักศึกษา 
3.รายงานการพิจารณาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนจาก
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

5.มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัยน าผลการประเมินไป
พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ าเสมอและเป็น
รูปธรรม 

1.รายงานผลการน าผลการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการฯ ตาม
เ ก ณ ฑ์ ข้ อ  4  แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ จ า ก
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบไปปรับปรุง
การบูรณาการในรอบปีถัดไป 
2.แผนการบูรณาการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
และตั วบ่ ง ชี้ เ พื่ อ วั ดความส า เ ร็ จ ใ น
การบรูณาการ (ฉบับทบทวน) ส าหรับปี
การศึกษาถัดไป 
3.เอกสารแสดงการพัฒนากระบวนการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามผลการประเมินในรอบปีก่อน (ต้องมี
การปรับปรุงทั้งการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ และเป็นที่
พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตาม
จุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) 
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการ
เผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3.มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ 
 5.มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในบัณฑิต
วิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

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 

 
 
ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
1.มีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ เ พื่ อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการ
จัดท าแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย 

มีการส ารวจความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง
และการจัดท าแผนการบริการทาง
วิ ช า ก า ร ต า ม จุ ด เ น้ น แ ล ะ ค ว า ม
เชี่ยวชาญของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการ
ส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเกี่ ยวกับการรับบริการทาง
วิชาการ ซึ่งส ารวจได้ในหลายรูปแบบ
ดังนี้ 
- การส ารวจด้วยแบบสอบถาม 
- การประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อส ารวจ
ความต้องการ 
- การใช้ข้อมูลความต้องการของชุมชน
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
จากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่
เก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาของ
ชุมชน 
- หนังสือเชิญ/ขอความร่วมมือ/ขอความ
อนุเคราะห์จากชุมชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก 
2 หลักฐานแสดงการน าผลการวิเคราะห์
และผลสรุปในข้อ 1มาใช้ประกอบในการ
จัดท าแผนการบริการทางวิชาการโดยให้
เป็นไปตามจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย 
เช่น รายงานการประชุมที่ระบุที่มาของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ 
3.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

2.มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิ ช าก า ร เพื่ อ กา ร เ รี ยน รู้ แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการเชิญหรือเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชนภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือ
รวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะ
ของการสร้างเครือข่าย (Networking) 
ระหว่ า งบุ คคลหรื อหน่ ว ยงานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร น า
ผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงปัญหาที่ เกิดขึ้นหรือไปใช้
พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ
หรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้
มีช่องทางในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ
ร่วมกันของภาค อุตสาหกรรม หรือ
ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ใน
ชุมชม 

หลักฐานแสดงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน หรือ
ภ า ค รั ฐ  ห รื อ ภ า ค เ อ ก ช น  ห รื อ
หน่วยงานวิชาชีพ เช่น-การร่วมกันจัด
โครงการบริการทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชน กับเอกชน หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
- ก า ร มี เ ค รื อ ข่ า ย  ( Networking) 
ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ในการบริการวิชาการ 
- เ อ ก ส า ร บั น ทึ ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
(Memorandum of Understanding 
: MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 
- การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 

3.มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
ว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มี
การประเมินผลที่ เกิดกับนักศึกษา 

รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริ การทาง
วิชาการต่อสังคมของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม มหาวิทยาลัยว่าเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ ผลที่เกิด
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งใน
ด้านการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไป
ใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจง 
แนะน าให้ผู้รับบริการและประชาชน 

กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ให้บริการ 

4.มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมให้ บริการทางวิชาการ 

มีการน าผลการประเมินการให้บริการ
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ป พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานของการให้บริการ ระบบและ
กลไกการให้บริการซึ่งประกอบด้วย
รูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการ
ให้บริการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการ
ให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้ง
การควบคุมและการก ากับคุณภาพของ
การให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้
ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาผลส าเร็จ/
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง
พัฒนาหรื อสนั บสนุ น การด าเนิ น
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ (จากผลการประเมินในเกณฑ์ข้อ
3) 
2.เอกสารแสดงผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

5.มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
บัณฑิตวิทยาลัยและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้ที่
ได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย 
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการ
ผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้ง
จัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

1.ผลงานวิจัยที่เกิดจากการให้บริการ
วิชาการ 
2.หนังสือ/เอกสาร/สิ่งพิมพ์รวบรวม
องค์ความรู้จากการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาร่วมให้บริการทางวิชาการในแต่ละ
รอบปี 
3. ชิ้ น ง า นนวั ต ก รรมสิ่ ง ป ระดิ ษ ฐ์
พัฒนาขึ้ นจากการให้บริการทาง
วิชาการ 
4.ฐานข้อมูลรวบรวมความรู้จากการ
บริการทางวิชาการที่บุคคลในสถาบัน
และสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ 
5.เอกสาร/ภาพถ่ายแสดงการถ่ายทอด
ความรู้จากหลักฐานข้อ 1-4 สู่บุคคล
และสาธารณชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน
หรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายชื่อหรือหลักสูตร เป็นต้น 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 
  1.การพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.การพัฒนาการวิจัย 
 

 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมีทั้งสอง
ประเภท 

วิธีการค านวณ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย X 100 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อ
ยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชา
ใหม ่
 2.โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการ
เฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ 
 3.การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมิน
ในระดับคณะและระดับสถาบัน 
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ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.จ านวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

1.รายงานสรุปจ านวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการบูรณาการ
เสร็จสิ้นในปีที่รับการประเมิน 
2.เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน แต่ละโครงการ 

2.จ านวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 

1.รายงานสรุปจ านวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
มีการบูรณาการกับการวิจัยซึ่งมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นใน
ปีที่รับการประเมิน 
2.เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย แต่ละโครงการ 

3.จ านวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

1.รายงานสรุปจ านวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งมีผล
การบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่รับการประเมิน 
2.เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยแต่ละ
โครงการ 

4.จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 1.เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม
จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการวิจัย ได้แก่ 
- หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
- งานวิจัย 
- รายวิชาที่มีเปิดใหม่หรือปรับปรุง โดยน าองค์ความรู้จาก
การบริการทางวิชาการมาสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา 
2.รายงานสรุปจ านวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ในรอบปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
3.เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการที่จัดในรอบปี
การศึกษาที่รับการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี: 

 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่บัณฑิต
วิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรืองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา : 
 1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.ชุมชนหรืองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
 5.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควมเข้มแข็ง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนหรือองค์กร 
 2.รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
 3.ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรื อสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชน         และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 4.ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ 
ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
 5.”ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 6.”ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
 7.”เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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หมายเหตุ :  
 ส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้โครงการ
กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการกิจกรรมที่
ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถที่พ่ึงพาตนเองได้โดย สมศ.จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 
 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

1.เอกสารหลักฐานที่ระบุว่ามีการก าหนดหรือทบทวน
นโยบายแนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วน
ร่วม หรือน าผลการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกมาประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายงาน
การประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
2.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการด าเนินการตามแผน เช่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 
3.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการประเมินผลความส าเร็จ/
การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ในแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
4.เอกสารการน าผลการประเมินตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผน
โครงการ หรือกิจกรรม เช่น รายงานการประชุมและ
แผนการปรับปรุงแก้ไข 

2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 1.แผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคม ที่ระบุตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จ/
การบรรลุเป้าหมาย 
2.รายงานการประเมินผลความส าเร็จ/การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์/
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม (บรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80) 

3.ชุมชนหรืองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

1.รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของชุมชน    หรือ
องค์กรที่รับการบริการทางวิชาการแก่สังคม ในประเด็น
ดังนี้ 
- ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามโครงการ   หรือ
กิจกรรมโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรที่มีการ
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน) ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน      หรือ
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 
องค์กร (อาจเป็นข้อมูลการส ารวจก่อนและหลังการบริการ
ทางวิชาการ) 
2.มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณา
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุง 

4.ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่ีการพัฒนาตนเอง โดย
คงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

1.รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของชุมชน   หรือ
องค์กรที่รับการบริการทางวิชาการแก่สังคมในประเด็นดังนี้ 
- ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามโครงการ   หรือ
กิจกรรมโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรที่มีการ
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน) ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน      หรือ
องค์กร 
2.มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณา
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุง 

5.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีควมเข้มแข็ง 

1.รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
หรือคณะ/หน่วยงานว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ให้บริการ 
(อาจใช้ผลการประเมินก่อน-หลังการบริการทางวิชาการ) 
2.รายงาน/ข้อมูลที่ แสดงถึงผลการด า เนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ 
ความเข้มแข็ง และคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในมหาวิทยาลัย  
  (สมศ.18.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการ 2 ประเด็นจากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การ

ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นการพิจารณา : 
 1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในมหาวิทยาลัย 
 4.มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย 
 5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ /หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3ข้อ ปฏิบัติได้ 4 -5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัย            
  (สมศ.18.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการ 2 ประเด็นจากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  อาทิ การ

ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่อ งมาจากพระราชด าริ  ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นการพิจารณา : 
 1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 4.มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3ข้อ ปฏิบัติได้ 4 -5 ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

มหาวิทยาลัย มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสั งคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาได้
ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
หมายเหตุ 
 1.มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้
ทั้งนี้ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 2.คณะจะด าเนินการแยกหรือร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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 3.กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐาน
การด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 
 

การคิดคะแนน 
1.กรณีที่คณะด าเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 
2.กรณีที่คณะมีการด าเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบันผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 

1.มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดประเด็นในการ
ชี้น าป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม  
2 เอกสารแสดงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดหนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการประชุม 
3.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ในการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมที่ระบุตัวบง่ชี้ และ
ค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จ/การบรรลุเป้าหมายที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
4.เอกสารแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมเพื่อ
ชี้แจงและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ได้แก่หนังสือเชิญประชุม/หนังสืออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม/รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม/รายงานการประชุม ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 
5.หนังสือแจ้งแนวทางและก าหนดการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี/ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และปฏิบัติ 
6.รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
7.รายงานการประเมินผลความส าเร็จ/การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์/
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 
8.มติการประชุมคณะกรรมการหรือผลการพิจารณาของ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบฯ เกี่ยวกับการพิจารณาผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
9.รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมชี้น า ป้องกัน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมทุกโครงการ  
10.รายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในรอบ
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
11.รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินในการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมได้แก่มติการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม 

2.บรรลุ เป้ าหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ ากว่ า 
ร้อยละ 80 
 

1.แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ในการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมที่ระบุตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จ/การบรรลุเป้าหมาย 
2.รายงานการประเมินผลความส าเร็จ/การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์/
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการชี้น า 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม (บรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80) 

3.มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 

ประเด็นที่ 1 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
1.ข้อมูล/เอกสารที่แสดงถึงผลของการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คนในสถาบัน 
ประเด็นที่ 2 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
1.รายงานผล ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตาม
โครงการหรือกิจกรรมโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กรที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเนื่อง     และ
ยั่งยืน)ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
2.มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณา
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุง 

4.มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม 
 

ประเด็นที่ 1 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
1.รายงานผลการกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าของ
การจัดโครงการ/กิจกรรมชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ที่เกิดต่อคนในสถาบัน 
ประเด็นที่ 2 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
1.รายงานผลการกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าของ
การจัดโครงการ/กิจกรรมชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ที่เกิดต่อชุมชนหรือสังคม 

5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่อง
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในประเด็นที่มหาวิทยาลัย
ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หลักการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการเข้า
กับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 บัณฑิตวิทยาลัยต้องมีนโยบายแผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของบัณฑิตวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.เกณฑ์การมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 3.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 6.มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ 
 

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 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดระบบและกลไก
ทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
ระบบส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ 
และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การก าหนดผู้รับผิดชอบ
มีการจัดท าแผนงบประมาณ โครงการ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี
การน างานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
มีการน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.เอกสารแสดงการก าหนดนโยบายด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.เอกสารแสดงการก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.เอกสารแสดงแผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.เอกสารแสดงการก าหนดตัวชี้วัดด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.เอกสารหลักฐานแสดงการด าเนินงานตาม
แผนและแนวทางที่ก าหนด 
6.เอกสารแสดงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานรวมทั้งมีการน าผลมาจัดท าแผน
ปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการครั้งต่อไป 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
2. มีการบูรณาการงานด้าน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการน าการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณา
การร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียน
การสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณา
การการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัยและที่จัดโดยองค์การ
นักศึกษา 

1.โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
เช่น กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่
สอดแทรกอยู่ในแผนการสอนหรือการ
จั ด โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ เป็น
ต้น 
3.เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา เช่น 
รายละเอียดโครงการที่แสดงถึงการน า
ศิลปะและวัฒนธรรมไปใช้ในการจัด
กิจกรรม ภาพถ่าย เป็นต้น 

3.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุบ ารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่ อ
สาธารณชน 

3.1บัณฑิตวิทยาลัยมีสถานที่เพื่อการ
เผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ 
พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการ
บริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3.2บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าวารสารศิลปะ
และวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น 
วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดย
มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  
3.3บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริการวิชาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น   มี
การสร้างเครือข่าย มีการก าหนด   ตัว
บ่งชี้และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบอย่างชัดเจน 

1.หลักฐานแสดงแหล่งเผยแพร่กิจกรรม
หรือบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนของหน่วยงาน 
2.หลักฐานแสดงการเผยแพร่กิจกรรม
หรือบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เช่น ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์การจัดแสดงงาน
ศิ ล ป ะ / ศิ ล ป วั ต ถุ  ก า ร แ ส ด ง ด้ า น
วัฒนธรรม เช่น หอศิลป์ หอประวัติ 
พิพิธภัณฑ์เป็นต้น 
3.วารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับ
ต่ า งๆ  โ ดยมี คว ามต่ อ เนื่ อ ง ในการ
ด าเนินงาน 
4.เอกสารแสดงความร่วมมือหรือการ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

4.มีการประเมินผลความ 
ส าเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุ งศิลปะและ

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

1 . เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส าเร็จของแผนการบูรณาการงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ         และ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
วัฒนธรรม กับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

นักศึกษา มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
2 . เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส าเร็จของแผนการบูรณาการงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนักศึกษา 

5.มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

5.1มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการ บูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 
5.2มีแผนปรับปรุ งและพัฒนาการ 
บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
5.3  มีผลสั มฤทธิ์ ที่ เกิดขึ้ นจากการ
ด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไป
พัฒนากระบวนการบูรณาการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการของ 
PDCA 
2.เอกสารแสดงแผนการปรับปรุง    และ
พัฒนากระบวนการบูรณาการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   กับการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษาพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3.เอกสารแสดงการด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงและพัฒนา และมีการ
ปรับปรุงตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
4.เอกสารแสดงถึงผลของการปรับปรุง
ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

6.มีการก าหนดหรือสร้ าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.1บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนด/การ
สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการใช้ ผู้ เชี่ ยวชาญและมี การ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
6.2บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก
สังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากร
ได้ รั บ เชิญ เป็น วิ ทยากรหรื อ เป็ นที่
ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ
องค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้ ง ใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล 
ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 

1.เอกสารแสดงการประชุมสัมมนา หรือ
กิจกรรมเพื่อก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ผู้ ท รงคุณวุฒิ /ผู้ เ ชี่ ยวชาญ/ ศิลปิน
แห่ งชาติ  ร่ วมกับคณะท างานหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญของบัณฑิตวิทยาลัย และ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
2.เอกสารแสดงการมีผลการด าเนินการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มี
ศิลปินแห่งชาติ    หรือบุคลากรที่ได้รับ
เ ชิ ญ ใ ห้ เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  ห รื อ เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ         ที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชุมชน ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
3.เอกสารแสดงจ านวนผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีการเผยแพร่            ในระดับชาติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ หรือ
ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง 
เป็นที่ยอมรับ 

 



163 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธ
กิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพึงตระหนักที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคม
ในมหาวิทยาลัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่น่า
ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคง และ
ยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัด และสามารถประเมินผลได้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
 4.เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
 5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียด  ของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
 3.รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
 4.หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 
ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิ น 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 
 5.รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 

1.เอกสารแสดงแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.เอกสารแสดงการด าเนินการตามแผน เช่น โครงการ  หรือ
กิจกรรมพร้อมรายละเอียดรวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
3.เอกสารแสดงการติดตามผลการด าเนินงาน 
4.เอกสารแสดงการประเมินผลส าเร็จตามแผน 
5.เอกสารแสดงการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากวา่ร้อยละ 
80 
 

1.เอกสารแสดงการประเมินแผน และผลการประเมิน ตาม
ตัวชี้วัดในแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2.หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มา
ซึ่งข้อมูลของการประเมินแผนเช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลา
การเก็บข้อมูลแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

3.มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
 

1.เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่มีการ
ด าเนินการในปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน หรือแผนการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมในปีถัดไป 
2.เอกสารแสดงรายงานสรุปผลการจัดโครงการ หรือกิจกรรม 

4.เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก 

1.รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงว่า
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หลักฐานแสดงรายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชาติและนานาชาติจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยลักษณะ
ที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้
และประสบการณ์ด้านสุนทรีย์ภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและสร้างให้ตนเอง
และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

ประเด็นการพิจารณา 
 1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 2.สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง อย่างมีความ
สุนทรีย ์
 3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.การจัดให้มีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ 
 5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ      และ
วัฒนธรรมที่สถานศึกษาด าเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
 2.โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส าเร็จ    อย่าง
เป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
 3.เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย 
และสวยงาน 
 4.รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
 5.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4  
 
หมายเหตุ  
 1.สะอาด หายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
 2.สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 3.สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม 
ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 

1.เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน และลักษณะการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในโครงการนั้นๆ 
2.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงผลของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

2.สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

1.ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะและ
ตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 

3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1.ภาพถ่ายสถานที่ที่มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ เอื้อและ
ส่ง เสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่ วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

1.เอกสารแสดงถึงมีการจัดสรรหรือสนับสนุนพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่ เอื้อต่อจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2.เอกสารแสดงถึงการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.รายงานสรุปหรือประเมินผลระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
2.หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการ
ได้มาซึ่ งข้อมูลของการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาเช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลา
การเก็บข้อมูล  การสุ่ มตั วอย่ า ง  แบบส ารวจหรื อ
แบบสอบถามหรือแบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล   เป็น
ต้น 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการอ านวยการ  
บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจะต้อง
บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา 
 2.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 5.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 6.เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 2552-2553 
 7.เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 8.ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องคู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
 9.ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (สมศ.13) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 : ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย คือ คณะกรรมการอ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับของบัณฑิตวิทยาลัย หากคณะกรรมการอ านวยการฯและผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้บัณฑิตวิทยาลัยเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.คณะกรรมการอ านวยการฯปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
 2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน  และพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย 
 3.ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไปยังบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ ใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของบัณฑิตวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 
 6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของบัณฑิตวิทยาลัย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
 7.คณะกรรมการอ านวยการฯประเมินผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
หมายเหตุ :  
 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน       ตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์   ของ สมศ. 
 
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 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.คณะกรรมการอ านวยการฯ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1.1กรรมการอ านวยการฯทุกคนควร
ได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจ
เก่ียวกับกฏหมายข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ต่างๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ 
1.2กรรมการอ านวยการฯก ากับดูแล
บัณฑิตวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่ก าหนด
ร่ วมกั นระหว่ า งผู้ บริ หารบัณฑิ ต
วิทยาลัยและคณะกรรมการอ านวยการ
ฯ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
1.3มีการเปิดเผยประวัติกรรมการ
อ านวยการฯรายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานต่อสาธารณชน 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย 
2.พระราชบัญญัติของบัณฑิตวิทยาลัยที่
ก าหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ
อ านวยการฯ 
3 . ร า ย ง า น ส รุ ป ก า ร เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการอ านวยการหรือแฟ้มรายงาน
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการที่ แ สดงวา ระและมติ ก า ร
พิจารณาหลักเกณฑ์/วิธีการในการประเมิน
ตนเอง 
5.รายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 
6.แบบประเมินผล และเกณฑ์การ ให้
คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการอ านวยการฯ 

2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน และ
ส า ม า ร ถ ถ่ า ย ท อ ด ไ ป ยั ง
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ  มี
ความสามารถในการวางแผน
ก ล ยุ ท ธ์  มี ก า ร น า ข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย 

2.1ผู้ บริหารและคณะกรรมการ
อ านวยการฯ มีส่วนร่วมกันในการ
ก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของ
งานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก  
1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาส
ศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพือ่การเรียนรู้  
2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 
เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ

1.แผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.รายงานโครงการประชุมสัมมนา  ที่
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจแผนยุทธศาสตร์ 
3.เอกสารโครงการ/รายงานสรุป/รายงาน
การประชุมที่ ผู้ บริหารได้มีการชี้ แจง/
ถ่ ายทอดนโยบาย วิ สั ยทัศน์ และแผน
ยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุก
ระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 
4.ระบบฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สามารถน ามาใช้ในการติดตาม
ผลการบริหารงาน  
5.รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับการ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
คุณภาพ (KPI) หรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ใน
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย 
การบริการวิชาการและสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้
สอดคล้ อ ง กั บ เป้ า ป ระส งค์ ต า ม
ประเด็นยุทธศาสตร์  หรือ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง 
บัณฑิตวิทยาลัย อย่างเหมาะสมโดย
พิจารณาจากความคุ้มค่าของการ
จัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล 
กับประโยชน์ที่จะได้รับ 
2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไก
การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความ
เข้าใจร่วมกัน 
2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ทันสมัย น ามาใช้ใน
การติดตามผลการบริหารสารสนเทศ 
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และน าข้ อมู ลที่ ไ ด้ มา ใช้ เพื่ อการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทัน
การ 

แผนยุทธศาสตร์ (ควรเป็นวาระพิจารณา
เพื่อปรับปรุงงาน) 
6.วาระการประชุม รายงานการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมของผู้บริหาร 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ การถ่ายทอด
นโยบายของผู้บริหาร รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

3 . ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ก า กั บ 
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยไปยังบุคลากร
ในบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผล
การน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหาร
อย่างน้อย ปีละ 1-2 คร้ัง เพื่อทบทวน
เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ ป รั บ แ ผ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้าง
กลไกภายในเพื่ อสื่อสารแผนการ
ด า เ นิ น ง า น ไ ป ยั ง บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เก่ียวข้อง 

1.รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย  (สามารถใช้ เอกสารผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯในตัวบ่งชี้ 1.1) 
2.ช่องทางหรือเอกสารแสดงวิธีการแจ้ง
แผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ 
เช่น การประชุมชี้แจง เว็บไซต์สื่อ/สิ่งพิมพ์ 
3.วาระการประชุม รายงานการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมของผู้บริหาร 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
3.2ผู้บริหารมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของ
บัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ยอย่ า ง ค รบถ้ ว น 
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน
เป้าหมาย หรือปรับแผนการ
ด าเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้ง
ผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุก
ระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้
สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

เกี่ยวข้องการก ากับ ติดตามผลการน า
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
แผนปฏิ บั ติ ก า ร ไ ป สู่ ก า รปฏิ บั ติ  ก า ร
ประเมินผลและการด าเนินงาน 

4 . ผู้ บ ริ ห า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 
ท า ง เ พื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก บุ ค ล า ก ร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อ
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 
4 .2ผู้ บ ริหารด า เนินการปรับลด
ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ
โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป 
เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมี
การก ากับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบการท างานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า 
และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับ
ได้ 
4.3ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัล
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้
คล่องตัว (lean organization) เป็น
ต้น 

1.ประกาศ/ค าสั่งเกี่ยวกับการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร/กรรมการที่ส าคัญอื่นๆ 
และค าสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดที่ส าคัญ 
2.ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
ในที่ประชุม โทรศัพท์อีเมล์ เว็บบอร์ด กล่อง
รับความคิดเห็น  
3.เอกสารหลักฐาน/ค าสั่งการมอบอ านาจใน
การตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไป 
4.รายงานโครงการผู้บริหารพบบุคลากร 
หรือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

5.ผู้ บริหารถ่ ายทอดความรู้ 
และส่ ง เสริ มพั ฒนาผู้ ร่ วม 
งาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง 
บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย เต็ มตาม

5.1ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือ
เพิ่มศักยภาพในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้า

1.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหารมีการ
สอนงานที่หน้างาน เช่น บันทึกการสอนงาน
ภาพถ่าย 
2.รายงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ศักยภาพ งาน (on - the - job training) จัดท า

คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
5.2ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรน า
หลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฎิบัติ (community of 
practices) เป็นต้น 

3.เอกสารโครงการอบรมที่ ผู้บริหารเป็น
ผู้บรรยาย 
4.ค าสั่ งแต่ งตั้ งและรายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ผู้บริหารท าหน้าที่ เป็นที่
ปรึกษา 
5.วาระการประชุม รายงานการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมของผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย/
คณะกรรมการประจ า หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น วาระการอนุมัติ ให้มีกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์ของบัณฑิตวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6 .1ผู้ บ ริหารควรยึ ดหลั กธรรมา 
ภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการ
ด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้ไปสู่
ทิศทางที่ ก าหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการอ านวยการฯ โดยให้
สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
6.2ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้
หลั กธรรมาภิบาล โดย เฉพาะ ใน
ประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพ
ทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน 
6.3ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงาน
ประเมินตนเอง จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานและรายงานการเงินของบัณฑิต
วิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ
ฯ เป็นประจ าทุกปี 
6.4ผู้บริหารมีการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และกา รต รวจสอบภาย ในของ
มหาวิทยาลัยการศึกษา และรายงาน
การเงินของบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการเป็นประจ า
ทุกปี 

ผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ ดังนี้ 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
1.รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร.) 
2 . ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 
3.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั่วทั้งองค์กร 
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั่วทั้งองค์กร 
2.รายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
และทรัพยากร และการควบคุมภายในทั่วทั้ง
องค์กร 
3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหาร 
5.รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ก.พ.ร.(ด้านงบประมาณและการประหยัด
พลังงาน) 
6.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
7.รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
1.ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนการวิจัย 
2.รายงานสรุปผลการจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
3.วาระการประชุมรายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
1.รายงานผลการส ารวจบัณฑิตที่ได้งานท า 
และผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์นักศึกษา 
2.สรุปงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม
และชุมชน 
3.รางวัลหรือผลงานที่แสดงถึงผู้บริหาร 
คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาได้เป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา และด้านอื่นๆ ต่อ
สาธารณะชน 
4.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
หลักความโปร่งใส (Transparency) 
1.รายงานการติดตามและประเมินการใช้
จ่ายจากเงินรายได้ รายงานสภาพทางการ
เงิน การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง การตรวจสอบภายใน อื่นๆ 
2.ข่าวสาร สื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ที่ เป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการ
ด าเนินต่างๆให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและ/
หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทั่วกัน 
เช่น การเผยแพร่ประวัติผู้บริหาร รายงาน
การประเมินตนเอง และผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
3.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มี
กลุ่ มผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยจากภายนอก
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการในเร่ืองต่างๆ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
2.รายงานผลการจัดประชุม /สัมมนา
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา
หน่วยงาน 
3.ช่องทางการรับความคิดเห็นเช่นตู้รับ
ข้อคิดเห็นโทรศัพท์สายด่วนเว็บบอร์ด การ
จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เป็นต้น และรายงานสรุป 
ข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้อง 
4.กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่าง หน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
หลักการกระจายอ านาจ 
1.ค าสั่ง/หนังสือการมอบอ านาจให้ผู้บริหาร
ส่วนงานต่างๆมีอ านาจในการบริหารและ
ตัดสินใจ 
2.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
1 . ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ข อ ง
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเชน่ การบริหารงาน
บุคคล การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน การเงิน
พัสดุ  สิทธิสวัสดิการ เป็นช่องทางการ
เผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
3.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
หลักความเสมอภาค (Equity) 
1.กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของบัณฑิต
วิทยาลัย  
2.วาระการประชุม รายงานการประชุม  
ห ลั ก มุ่ ง เ น้ น ฉั น ท า ม ติ ( Consensus 
Oriented) 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ที่ แสดงถึ งการรับฟั ง
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
2.รายงานสรุปการจัดสัมมนาต่างๆ ที่มีการ
รับฟังความคิดเห็นทั้งจากบุคลากรภายใน
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
บัณฑิตวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.สรุปการประชุมหรือการประชาพิจารณ์
เพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีซึ่งได้เปิดโอกาส
ให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน 
4.สรุปการเจรจาตัวชี้วัดตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่ง
ได้ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารส่วนงานและ
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องร่วมเจรจาและหา
ข้อสรุปร่วมกัน 
5.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

7.คณะกรรมการอ านวยการ
ประเมินผลการบริหารงาน
ของบัณฑิ ต วิ ทยาลั ยและ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

7.1คณะกรรมการอ านวยการประเมนิผล
การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยและ
ผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตาม
ข้ อ ต ก ล ง ที่ ท า ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
คณะกรรมการอ านวยการฯและผูบ้ริหาร 
7.2คณะกรรมการอ านวยการฯควรยึด
หลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ
กัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่
มุ่ ง เน้ นกา ร ให้ ข้ อ เสนอแนะ เชิ ง
สร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนา หรือปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
7.3ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจาก
คณะกรรมการอ านวยการฯไปใช้
ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดท า
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ
ฯในโอกาสที่เหมาะสม 

1.แบบประเมินผลการบริหารงาน และ
เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 
2.ผลการประเมินการบริหารงานของ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 
3.เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน า
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ใ ช้ ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บริหา รงาน  เช่ น  การจั ดท าแผนการ
บริหารงาน  และรายงานการประชุม 
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
อ านวยการฯ(วาระพิจารณา) 
4.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ :  
 เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการอนุมัติให้
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 



176 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เช่นกัน 
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสารมาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือกการรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายใน   และภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
 2.ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน   การ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
 3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อั กษร 
(explicit knowledge) 
 5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา    ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง         ( tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

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 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.1บัณฑิตวิทยาลัยควรศึกษาเป้าประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่ามีประเด็นใดที่
มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่
ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรู้ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
1.2บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็น
ความรู้ อาจประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้าน
วิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ  ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
1.3บัณฑิตวิทยาลัยควรมีเป้าหมายในการ
จัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการ
จัดการความรู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเน้น
ตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่ม
ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
การจัดการความรู้ 
2.รายงานการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็น
จุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัย เพื่อน ามาก าหนดประเด็น
และกลุ่มเป้าหมาย 
3.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการความรู้ให้สอดคลอ้งกับแผนยทุธศาสตร์
ของ มหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารและคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารที่
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ
ในการจัดการความรู้ 
5.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบัณฑิตวิทยาลัย
มีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง
การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
โดยอาจจะมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเพื่อ
ก าหนดประเด็น หรือการจัดประชุมสัมมนา 
6.วาระการประชุม รายงานการประชุม  

2.ก าหนดบุคลากรกลุ่ม เป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 

2.1กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลติบณัฑิตและการวิจัย เช่น 
คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่น ๆ  ที่บัณฑิต
วิทยาลัยมุ่งเน้น 
2.2บัณฑิตวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายให้มี
การส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ
อาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือ
สาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชานั้น  ๆเพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็น

1.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาความรู้ เช่น 
รายงานการประชุม เอกสารโครงการที่ขอ
อนุมัติด าเนินการ 
2.รายงานการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็น
จุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในหน่วยงาน
หรือสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย เพื่อน ามาก าหนด
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 
3.วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้
องค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

3.มีการแบ่งปันและแลก-เปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

3.1บัณฑิตวิทยาลัยควรเชิญบุคลากรภายใน 
หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ
และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้าน
อื่น  ๆที่บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเน้น มาถ่ายทอด
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่าง
สม่ าเสมอผ่านเวทีต่าง  ๆ เช่น การจัด
ประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรมดังกล่าว 
3.2บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยควรส่ งเสริ มให้ มี
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชน
นักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการ
ความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในบัณฑิต
วิทยาลัยและภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

1.รายงานการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ด
ลับ หรือนวัตกรรม  
2.เอกสารลงนาม/ภาพถ่าย/รายงานสรุป
กิจกรรมเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย 
3.รายงานสรุปผลการประเมินโครงการแต่ละ
โครงการตามแผนการจัดการความรู้ 
4.ช่องทางการเผยแพร่ประเด็นความรู้ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อสิ่ งพิมพ์ 
เว็บไซต์ e-mail 
5.วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

4.มีการรวบรวมความรู้ ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  ( explicit 
knowledge) 

4.1มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้
บุคลากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่ต้ องการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 
4 . 2 ค ว ร มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความ
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดควรมี
การจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่อง
ให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ด
ลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
 

1.เอกสารหลักฐาน/ค าสั่งผู้รับผิดชอบ
ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
2.เอกสารความรู้ตามประเด็นความรู้/
แนวปฏิบัติที่ดีที่รวบรวมจากการจัดการ
ความรู ้
3.ช่องทางการเผยแพร่ความรู้  เช่น 
เว็บไซต์ e-mail 
4.วารสาร บอร์ด หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และควรยกย่อง
ให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ 
5.วาระการประชุม รายงานการประชุม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
5.มีการน าความรู้ที่ ได้จากการ
จั ดการความรู้ ในปี การศึ กษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมติ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าปรั บ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

5.1ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนว
ปฏิบัติที่ดีจากแหลง่ต่างๆ  เช่น นวัตกรรมที่ได้
จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยและสังคม น ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
5.2ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ  และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย 
5.3มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจาก
ภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 
5.4ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.รายงานการติดตามการน าความรู้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ในการท างานโดยบคุลากรที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายในบัณฑิตวิทยาลัย 
2.หนังสือรับรองการน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่บัณฑิตวิทยาลัยและสังคม 
3.เอกสารความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีจากการ
จัดการความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
4.เอกสาร ภาพถ่าย หรือรายงานที่แสดงการน า
ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานและสิ่งที่แสดงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
5.รายงานการประชุม  

หมายเหตุ :  
 เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มา หรือมีการอนุมัติ  ให้
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ

กับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกใน
การใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4.มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5.มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก 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 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มี แผนระบบสารสนเทศ 
(InformationSystem Plan) 

1 . 1 บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ตั้ ง
คณะกรรมการจั ดท าแผนระบบ
สารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหาร
ด้านระบบสารสนเทศของบัณฑิต
วิทยาลัยและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
1 . 2แ ผน ระ บบ สา รส น เทศ คว ร
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
1.3ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผน
ระบบสารสนเทศควรประกอบด้วย

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการ
ใช้ระบบสารสนเทศ  
2.แผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ หรือ
แผนกา รพัฒน า ระบบสารสน เทศ  ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ที่พิ จารณา เห็นชอบแผนการใช้ ระบบ
สารสนเทศหรือแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการ
ท างานของระบบแต่ละระบบ 
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มี
ต่อแต่ละกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
- ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ร ะ บ บ
สารสนเทศที่น าเสนอใหม่กับระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้
ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ บ บ ทั้ ง  hardware 
software (system software และ
application software) database 
peopleware และ facilities อื่นๆ 
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละ
ระบบ 
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบ
สารสนเทศ 
- การจัดล าดับความส าคัญของระบบ
สารสนเทศ 

2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่น าข้อมูล
จากระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน
ตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียน
นักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มา
สร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธ
กิจของบัณฑิตวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ  รวมทั้ง
เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย 

1.แผนผังการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจได้แก่ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
• ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 
• ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา 
• เว็บเค้าโครงรายวิชา 
• เว็บรายวิชา (ATutor) 
การวิจัย 
• งานเผยแพร่ปริญญานิพนธ์ 
การเงิน 
• ระบบบัญชีเงินเดือน 
• ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 
การบริหารจัดการด้านอื่นๆ 
• ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
• ระบบอาคารสถานที่ 
3.แผนการติดตามและรายงานผลการ
ติดตามข้อมูลในระบบ 
4.เอกสาร/บันทึก/รายงานการตรวจสอบ



182 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

ข้อมูลในระบบเพื่อให้มีความถูกต้อง 
5.รายงานการประชุมที่น ารายงานผลการ
ติดตามข้อมูลในระบบเสนอต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานโดยต้องมี
การใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นสารสนเทศในการ
บริหารและการตัดสินใจ 

3.มีการประเมินความพึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

3 .1ผู้ รั บ ผิ ดชอบควรจั ดท า แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการเก็บ
แบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะ
การเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบ
หรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปี
การศึกษา เป็นต้น 
3.2ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ
ของบัณฑิตวิทยาลัยควรด าเนินการ
ประเมินความพึงใจของผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอ    ต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยพร้อมทั้งรายงานการประชุมที่
แสดงถึงการพิจารณาน าข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารงาน 

4.มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

4.1ก า หน ดผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ใ นก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 
4.2น าผลการประเมินความพึงพอใจ
มาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
4.3แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร
แล้ว 
4.4ด า เนินการตามแผนปรับปรุง
ระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

รา ยง านสรุ ปผลการด า เนิ น ง านและ
ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของ
แผนการใช้ระบบสารสนเทศหรือแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศจากเกณฑ์ข้อ 1 ต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผน 

5.มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เค รื อ ข่ า ยของหน่ วย ง าน
ภายนอกที่ เกี่ ยวข้องตามที่
ก าหนด 

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา(CHE QA online) 

1.ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

ระบบฐานข้อมู ลรายบุคคลด้ าน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเป็นต้น 

หมายเหตุ :  
 เอกสารหรือหลักฐานท่ีน ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือมีการอนุมัติ ให้ความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือ
ป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงาน
ต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
 2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของบัณฑิตวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้  
  -ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
  -ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  -ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  -ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  -ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ ของ
อาจารย์และบุคลากร  
  -ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  -อ่ืน ๆ ตามบริบทของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2   
 4.มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   
 5.มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการฯ 
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการฯไปใช้ในการปรับแผน       
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

 

หมายเหตุ :  
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในบัณฑิตวิทยาลัยในรอบปี
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรหรือต่อชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบัณฑิต
วิทยาลัยในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐาน
ประกอบที่ชัดเจน   

1. ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น มีการเสียชีวิตและถูกท าร้าย
ร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งๆ ที่อยู่ใน
วิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว  

2. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆเช่น
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิ บัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์     ข่าว online เป็นต้น   

3. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น  
 

การไม่เข้าข่ายท่ีท าให้ผลการประเมินได้คะแนนป็นศูนย์ (0) ได้แก่  
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน  
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคมหรือการป้องกัน) ของมหาวิทยาลัย   
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดย
มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รั บผิ ดชอบพันธกิ จหลั กของ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ร่ ว ม เ ป็ น

1.1มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่
ละพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 
1.2มีการระบุรายละเอียดการท างาน

1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานการบริหารความเสี่ยงที่มี
ผู้บริหารระดับสูงของบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมในคณะกรรมการ/คณะท างาน 
2.รายงานการประชุมของคณะกรรมการ

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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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
คณะกรรมการหรือคณะท างาน ของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น 

นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ก าหนด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ อย่าง
สม่ าเสมอ 

หรือคณะท างาน 

2.มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของบัณฑิตวิทยาลัย  

 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็น
ต่างๆ เช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
2.1วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
2.2ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณา
ควรมองถึงเหตุการณ์ ในอนาคตที่มี
โอกาสเกิดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยด้านชื่อเสียง คุณภาพ
การศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้าน
ชีวิต 
บุคลากร และทรัพย์สินของบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นส าคัญ 
2.3ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิด

1 . แผนบริ ห า รคว าม เ สี่ ย งที่ มี ก า ร
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
2. เอกสารอื่ นๆ  ที่ ใ ช้ ประกอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเช่น เอกสารสรุป
สถิติจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
3.รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงที่มี
วาระพิจารณา เพื่อวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงในบัณฑิตวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ 
วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นต้น 
2.4จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 

3.มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากกา
วิเคราะห์ในข้อ 2   

3.1ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึง
ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ า ได้ 
3.2ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและ
ผลกระทบ 
3.3การประเมินโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด
เหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะ
เป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดย
คาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
3.4การประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามี
เหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมี
ความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความ
เชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย ฐานะการเงิน ขวัญ
ก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร 
เป็นต้น 

1.แผนบริหารความเสี่ยงที่มีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้แสดงใน
เกณฑ์ข้อ 2 
2.คู่มือการบริหารความเสี่ยง บันทึกการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงว่าความ
เสี่ยงนั้นได้ผ่านการประเมินในเบื้องต้น
แล้ว 
3 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการ/คณะท างานที่แสดงวาระ
การประเมินโอกาส และผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

4.มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และด าเนินการตามแผน   

4.1จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน
บัณฑิตวิทยาลัย และด าเนินการแก้ไข 
ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 
4.2สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดย
ใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับ
ความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความ

1.แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง (ความเสี่ยงที่จัดล าดับในเกณฑ์
ข้อ 3 แล้วอยู่ ในระดับที่ส าคัญที่สุด 
อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง) 
2.รายงานการประชุมที่น าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเสนอ
ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า น ว ย ก า ร ฯ           
เพื่อพิจารณา 
3. เอกสารหลั กฐานที่ แสดงถึ งการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เช่น รายงานการด าเนินการลดหรือ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
เสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความ
เสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้อง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ความคุ้มค่า คุณค่า) 

ป้องกันความเสี่ยงตามแผน 

5.มีการติดตาม และประเมิน-ผล
การด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการฯเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ต่ อ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 
5.2มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
และประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ป รั บ ป รุ ง แ ผ นก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 
 

1.รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับ
การรายงานความก้าวหน้าหรือผลการ
ด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 
2.รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับ
การรายงานสรุปผลการด าเนินงานและ
ประ เมิ น ผลคว า มส า เ ร็ จ ขอ งก า ร
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ป รั บ ป รุ ง แ ผ นก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ
คณะกรรมการอ านวยการฯ 

6.มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
อ านวยการไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังการจัดการ ความเสี่ยงและ
ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  
รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่
เปลี่ ยนแปลง ไปทั้ ง ภาย ในบัณฑิ ต
วิทยาลัย และจากหน่วยงานก ากับ 

1.รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้ อ เ สนอแนะขอ งคณะก รรมกา ร
อ านวยการฯ 
2.แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
(มีสาระที่สอดคล้องกับผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะ) 

หมายเหตุ :  
 1.เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการอนุมัติให้
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 2.คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยในรอบปี
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
มหาวิทยาลัยในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (สมศ. : 13) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ ของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลบัณฑิต
วิทยาลัย รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย 
 2.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้
ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 3.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ 
เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นมติสภามหาวิทยาลัย 
 4.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 
 5.รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา 

หมายเหตุ :  
 1.ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี  
 2.ระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการจัดการ
เรียนการสอน 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างหลักฐาน 

1 .คะแนนการประ เมินผลผู้ บ ริหาร โดย
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

1.รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีวาระพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
2.แบบประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
3.ค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประเมินผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
4.ผลการประเมินการปฏิบัติงานของของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

หลักการ 
 

 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
มหาวิทยาลัยจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย 
บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการ
ใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สิน
ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา 
รายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่ายร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่าง
ครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยที่เน้นถึงความ
โปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.แผนพัฒนาด้านการเงินระดับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.แผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 3.มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 5.มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 
 6.รายงานงบประมาณแผ่นดิน (มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์

ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้อง
แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของบัณฑิตวิทยาลัยได้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3.มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยและบุคลากร 
 4.มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการฯอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง 
 5.มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน    และ
ความมั่นคงของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป     ตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ :  
 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
บัณฑิตวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้  แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยควรประเมินความต้องการ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมา
เป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ บัณฑิตวิทยาลัยใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า
สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือบัณฑิตวิทยาลัย
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จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

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 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

1.1แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่
แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้
ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 
1.2บัณฑิตวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการท า
หน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย และท าการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณใน
การด าเนินการตามแผน และ ก าหนด
แหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะ
เป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้บัณฑิต
วิทยาลัย เงินบริจาค หรือบัณฑิตวิทยาลัย
จะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง
ก่ อนที่ จะน าข้ อมู ลเหล่ านั้ นมาจั ดท า
งบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้น 
 ๆ

1.แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.แผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิต
วิทยาลัย(ระยะเวลาของแผนเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ในข้อ 1) 
3.รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับแผกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (อาจไม่จ าเป็น 
กรณีที่เห็นความสอดคล้องชัดเจนอยู่
แล้วในแผนฯ ในข้อ 1 และ 2) 

2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

2.1มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือ
เงินทุนและเพียงพอ ส าหรับการบริหาร
ภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกด้าน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.2มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้าและ
ไ ด้ รั บ ก า ร ยอม รั บ โ ดย ทั่ ว ไ ป ข อ ง
ประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการ
จัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2.3มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการ

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การเงินและงบประมาณของบัณฑิต
วิทยาลัย  
2.แผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิต
วิทยาลัย 
3.นโยบายและหลักการหรือเกณฑ์ใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน             และ
งบประมาณเงินรายได้ 
4.ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์การใช้
จ่ าย เงินงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ 
5.เอกสารแสดงการชี้แจงนโยบายและ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
เงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหาร
ภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกด้าน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้
รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 

หลักการในการจัดท างบประมาณ6.
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของ
บัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับการก าหนด
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

3 .มี งบประมาณประจ าปี ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากร 

บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาแต่ละแห่ง
อาจจะมีวิธีการและหลักการในการท า
งบประมาณประจ าปทีี่แตกต่างกันได้แต่
อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท า
งบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่
จ ะน า งบประมาณประจ าปี เ สนอ
คณะกรรมการอ านวยการฯควรได้มีการ
วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ใ ช้ ไ ป ข อ ง เ งิ น ต า ม
งบประมาณในด้านต่างๆดังนี้ 
- งบประมาณประจ าปีสอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้
ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของ

บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว งบประมาณ
ประจ าปี ในแต่ ล ะพัน ธกิ จมี ค วาม
เพียงพอมากน้อยเพียงใด 
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว งบประมาณ
ประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรมี
ความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อย
เพียงใด 

1.แผนปฏิบัติการประจ าปี (หลักฐาน
เดิมที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 1.1) 
2.เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
3.เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
4.เอกสารการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและ/หรืองบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ 

4 . มี ก า รจั ดท า ร า ย ง านทา ง 
การเงินอย่างเป็นระบบ และ
ร า ย ง านต่ อคณะ กรร มกา ร
อ านวยการอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่าง
น้ อ ย ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ง บ ร า ย รั บ 
ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ 
อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
จะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณ
เหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของ
บัณฑิตวิทยาลัยในช่วงถัดไป มีการน า
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของ
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการ

1.รายงานทางการเงิน ได้แก่ รายงาน
ฐานะการเงินของหน่วยงาน (งบดุล) 
2. ร า ย ง า น แ ล ะ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการอ านวยการฯเกี่ยวกับ
การพิจารณารายงานทางการเงิน ราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน และ 12 
เดือน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
อ านวยการฯ 

5.มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของบัณฑิตวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 

5.1จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณ
ตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
เป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบ
ว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้
เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการ
ท างานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือ
จ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 
5.2มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นักศึกษา 
5.3มีการจัดท ารายงานการลงทุนของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
5.4มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับ
และรายจ่ายในอนาคต 

1.รายงานผลการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3.รายงานแสดงประมาณการรายรับ 
รายจ่ายของหน่วยงานในรอบปีถัดไป 
4.ระบบสารสนเทศทางการเงินของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
5 . ร า ย ง า น แ ล ะ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
เกี่ ยวกับพิจารณารายงานผลการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบัณฑิต
วิทยาลัย, รายงานการต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต และรายงานแสดงงบประมาณ
การรายรับรายจ่ายของบัณฑิตวิทยาลัย 

6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ท าหน้าที่ ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

6.1มหาวิทยาลัยการศึกษาที่ ไม่ได้มี
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้
ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปี ส าหรับมหาวิทยาลัย
การศึกษาของรัฐที่มีส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่
แล้วนั้นหากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีควร
จั ด ให้ มี ผู้ ต ร ว จสอบภายนอก เข้ า
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
6 . 2 มี ก า ร แต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ (Audit committee) หรือ
รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็น
ทางการ 

1. เอกสารแจ้ งการตรวจสอบภาย
นอกจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
2.แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ของบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบภายใน 
3.รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใช้ เ งิ น ให้ เป็ น ไปตาม
เป้ าหมาย และน าข้ อมู ลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

7 . 1 ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน 
จัดท ารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่
ผู้บริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูลมา
วิ เคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน 
7.2มีการน ารายงานทางการเงินเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการตามแผนที่

1.เอกสาร/บันทึกข้อความเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ ายงบประมาณ ที่ ออกโดย
ผู้บริหารสูงสุดของบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
สิ้นปีงบประมาณ 
2.รายงานแผนและผลการใช้จ่ าย
งบประมาณตามเป้าหมาย 
3 . ร า ย ง า น แ ล ะ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
เกี่ยวกับการพิจารณาผลการใช้เงินให้
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย และการน าข้อมูล

จากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 
4 . เ อกส า รแสด งแนวทา งก า รตั้ ง
งบประมาณในรอบปีถัดไป 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านัก งาน
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
 2.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา 
 3.กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 4.มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา 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 านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 ตัวบ่งชี้ 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยต้องสร้างระบบและ
กลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงาน และบัณฑิตวิทยาลัยสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ      
และพัฒนาการของบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
 2.มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดในระบบ CHE QA online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 5.มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 6.มีระบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ ทั้ ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
 7.มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
 8.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
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 9.มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

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 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพกา รศึ กษ าภาย ในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของบัณฑิต
วิทยาลัย ตั้งแต่ระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1บัณฑิตวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาจเป็น
ระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลาย
ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
เอง 
1.2ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้อง
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า  โดย
เริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตาม
แผน การตรวจสอบ ประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การด าเนินภารกิจ
บรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.3มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ        และ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อ
ผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับ
ผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

1.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
2.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
4 . แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ / ก ล ยุ ท ธ์ 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ด้ า น        
การประกันคุณภาพการศึกษา 
5 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร      
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ต ามแผนยุ ท ธศ าสตร์ / กลยุ ท ธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2.มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย 

2 . 1คณ ะกรร มกา ร ร ะดั บน โ ยบ า ย        
และผู้บริหารสูงสุดของบัณฑิตวิทยาลัย 
ต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย 
2.2มีหน่ วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบการจัดระบบการประกัน

1 . มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม คณะ กรร มกา ร
เก่ียวกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
2.เอกสารโครงการด้านการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูงของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม
หรือเป็นวิทยากร 
3.การจัดสรรงบประมาณเพื่อท า
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
คุณภาพพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน  ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสม 
2.3มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับภาควิชา         หรือ
ส าขา วิ ช า ระดั บ คณะวิ ช าถึ ง ระดั บ
มหาวิทยาลัย  เพื่อให้ได้คุณภาพ        
ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาก าหนด 
2 . 4 มี คู่ มื อ คุ ณ ภ า พ ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ         
เพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม 
2.5มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

3.มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่ม เติม
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย 

3.1บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดมาตรฐาน
และก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่
ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน       และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 
3.2ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัยควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ครบถ้ วนทั้ ง ปั จจั ยน า เ ข้ า 
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
3.3เกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับ
แต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับ
คุณภาพตามเป้าหมายของ     ตัวบ่งชี้
นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1 . มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม คณะ กรร มกา ร      
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    
ที่อนุมัติตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม      อัต
ลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.เอกสารตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม    อัต
ลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
3.รายงานผลการประเมินตนเองตาม
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

4 .มี ก ารด า เนิน ง านด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลั ยและส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

4.1มีการด า เนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาภายในที่
สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการก าหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
4.2มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   หรือ
ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3.รายงานการประเมินตนเอง ใน
ระบบ CHE QA Online 
4.รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รอบปีการศึกษาที่
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ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดในระบบ CHE QA 
online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

4.3มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประ เมินคุณภาพที่ มี ข้ อ มู ล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดในCHE QA 
Online เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัด
การพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินใน
แต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

ผ่านมา 
5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

5 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัว
บ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และ
แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี  ไป
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ห รื อ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อพิจ ารณา
ปรั บป รุ ง ก า ร ด า เ นิ น ง าน ใ นส่ ว น ที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ 
โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า
ทุกตัวบ่งชี้ 
 

รายงานผลการด า เนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ โดยระบุผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ที่มีพัฒนาการ 

6.มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายใน ครบทั้ ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้
ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ
วิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบ
ที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น 
สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

1.ระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย 

7.มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ ใ ช้  บ ริ ก า ร ต า ม 
พันธกิจของหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการ 
2.ระบบและผลการประเมินต่างที่ให้
นั ก ศึ ก ษ า  ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจ
ของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ผู้รับบริการด้าน
การวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ได้เข้ามีมาส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ใน
รูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การ
ร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้
ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือ
กับบัณฑิตวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

ผู้ใช้บริการเป็นผู้ประเมิน 

8.มี เครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงาน หรือ
มหาวิทยาลั ยและมี กิ จกรรม
ร่วมกัน 

8.1มีการสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วน
ของระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา 
และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
และอื่นๆ 
8.2มีการท างานด้านการประกันคุณภาพ
ร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
เครือข่าย 
8.3มีการติดตาม ประเมินผลการสร้าง
เครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
ท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

1.บันทึกความร่วมมือ หรือรายงาน
การประชุมที่มีข้อตกลงร่วมเป็น
เค รื อ ข่ า ย ก า รป ระกั น คุณภาพ
ระหว่างสถาบัน 
2 เอกสารแสดงการจัดโครงการ/
กิจกรรม/การประชุมร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย ได้แก่ 
- หนังสืออนุมัติการจัดโครงการ/
กิจกรรม 
-รา ย ง านผลกา รจั ด โ ค ร งก า ร /
กิจกรรม 
- ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 
3.รายงานสรุปผลการประเมินการจัด
โครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย 
4.มติที่ประชุมคณะกรรมการด้าน
การประกันคุณภาพหรือผู้บริหาร  ที่
รับผิดชอบ เพื่อพิจารณารายงาน
สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ/
กิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย
และให้ข้อเสนอแนะ   เพื่ อการ
ปรับปรุง 

9.มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองาน วิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา
ที่ หน่ ว ย ง านพัฒน าขึ้ น  แล ะ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

9.1มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 
ใ น แต่ ล ะ กิ จ ก ร รม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น กา ร
ปฏิบัติ ง านด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9.2มีการเผยแพร่แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี
ให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไป

1.เอกสารแสดงการจัดโครงการ/
กิจกรรม/การประชุมเพื่อคัดสรรแนว
ปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรม   ที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม  ร า ย ชื่ อ
คณะกรรมการคั ด เลื อก (ค าสั่ ง
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างหลักฐาน 
ใช้ประโยชน์ 
9.3มีการวิจัยมหาวิทยาลัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลไป
พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แต่ ง ตั้ ง )  หนั ง สื ออนุ มั ติ ก า ร จั ด
โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการ
จัดโครงการ/กิจกรรม รายงานการ
ประชุ มภาพการจั ด โ คร งก า ร /
กิจกรรม 
2.แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรม ที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือก 
3.ผลงานวิจัยสถาบันดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษา         ที่เผยแพร่
เ พื่ อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น อื่ น น อ ก
มหาวิทยาลัยได้น าผลไปพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.หนังสือขอศึกษาดูงานหรือขอใช้
เครื่องมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ 15) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553   ระบุไว้
ว่า “.ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้าน
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่
สามารถสะท้อนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด โดยไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

หมายเหตุ : 
กรณีของการประเมินระดับคณะหากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่ก าหนดใน
ระดับมหาวิทยาลัยให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 
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องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบาย 3 ดี  
 

หลักการ 
 

การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่ง คือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  และประเทศชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะ
มุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าว ตามนโยบาย 3 ดี (3 D) ได้แก่ Democracy ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย, Decency ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย, Drug-Free ด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ทุกชนิด 
 Democracy คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญและศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 

Decency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดีมีความภาคภูมิใจ ในความ
เป็นไทย รวมทั้งยึดถือ และปฏิบัติในการด ารงชีวิตสืบไปทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์  
 Drug-Free คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งชี้ 99.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี   
  ตัวบ่งชี้ 99.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด  
  พฤติกรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 99.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผนการจัด

กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี การก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 
 2.จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกัน

ภัยจากยาเสพติด 
 3.พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือ

การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อย่างมีคุณภาพ 
 4.ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา3 ดี  
 5.ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา3 ดี 
 

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 
 

ข้อมูลอ้างอิง : 
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคระกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกการสร้างและ

พัฒนาเครือข่าย การก ากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและการน าผลไปพัฒนาปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 99.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
หน่วยงานได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย 
3 ดี เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิ และหน้าที่ ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้าง
ภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ประกอบด้วยด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
(Democracy) ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (Drug-Free) และการนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายดังกล่าวได้ จะต้องมี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทั้ง
สถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

-มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา  

3 ดี จ านวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
จ านวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษาดี 
จ านวน 3 ด้าน 

 

ข้อมูลอ้างอิง : 
 1.แผนการด าเนินงานโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด 
 2.รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา 
 3.รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
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บทท่ี 5 
แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

รูปแบบรายงาน 
 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
 1) ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
 2) ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการ
บริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินใน
รอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 
 3) ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายใน
รอบปีปจัจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี  

 4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม                   
ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควร
ปรับปรุง แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
 
การเขียนรายงาน 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือ
พัฒนาศิลปะ  และวัฒนธรรม หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบ
และกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนเป้าหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยายส าหรับผลการปรับปรุงตามผล
การประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริง เพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและท่ีเพ่ิมเติมของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ประกอบ 

ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมทีสถาบันด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ 
4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวม ของแต่ละ
องค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์สถานศึกษาตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้าหมายการด าเนินงาน
ระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนี้ประกอบด้วย 

1. รายงานผลในตารางที่ 1,2 3, 4 และ 5 ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการสถาบันอุดมศึกษา และ
แต่ละมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แยก
ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

3. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
4. แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตให้สอดรับกับเป้าหมาย 
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 

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

( ชื่อหน่วยงาน ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา 2555   
( 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ) 

รายงาน ณ  วันที่ ...........เดือน ………….. พ.ศ. 2556 
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ค าน า 
 

 
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มีวัตถุประสงค์……………………………………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ........................................ 

(……………………………...)  

   ( วัน เดือน ปี ) 
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สารบัญ 
  เรื่อง หน้า 

   
ส่วนที่  1 บริบทหน่วยงาน  ...... 

  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ...... 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ...... 
  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  ...... 
  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน ...... 
  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  ...... 
  จ านวนนักศึกษา  ...... 
  จ านวนอาจารย์และบุคลากร ...... 
  ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  ...... 
  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ...... 
  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ...... 

ส่วนที่  2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 ...... 
ส่วนที่  3 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน ...... 

 องค์ประกอบที่ 1   ...... 
 องค์ประกอบที ่2   ...... 
 องค์ประกอบที ่3   ...... 
 องค์ประกอบที ่4   ...... 
 องค์ประกอบที ่5   ...... 
 องค์ประกอบที ่6   ...... 
 องค์ประกอบที ่7   ...... 
 องค์ประกอบที่ 8   ...... 
 องค์ประกอบที่ 9   ...... 
 องค์ประกอบที่ 99    

ส่วนที่  4 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  ...... 
  ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
  ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  
  ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
  ตารางที่ ส .4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
  ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
  สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตามองค์ประกอบ ...... 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก ...... 
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  เรื่อง หน้า 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) ...... 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ...... 
 ประมวลภาพกิจกรรม ...... 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1 
บริบทหน่วยงาน 

 
 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

1.4 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.6 จ านวนนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 
 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 
หมายเหตุ : แยกตามยุทธศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

องค์ประกอบที่ …………………… 

ตัวบ่งชี้ที่ ……. : ………………… 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : …………….. 
การคิดรอบปี : ……………………. 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     
 
ผลการด าเนินการ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
 

   

 
สรุปองค์ประกอบที่..... 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมิน 
หมายเหต ุ(เหตุผล
การประเมินทีต่่างที่

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง / ตัวหาร        
(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
ตัวบ่งช้ี 1.1        
ตัวบ่งช้ี 1.2 
สมศ.16.1 

    
   

ตัวบ่งช้ี 1.3 
สมศ.16.2 

    
   

ตัวบ่งช้ี 1.4 
สมศ.17 

    
   

ตัวบ่งช้ี 1.5.1        
รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 2.1        
ตัวบ่งช้ี 2.2        
ตัวบ่งช้ี 2.3        
ตัวบ่งช้ี 2.4        
ตัวบ่งช้ี 2.5        
ตัวบ่งช้ี 2.6        
ตัวบ่งช้ี 2.7        
ตัวบ่งช้ี 2.8        
ตัวบ่งช้ี 2.9 
สมศ.1 

    
   

ตัวบ่งช้ี 2.10 
สมศ.2 

    
   

ตัวบ่งช้ี 2.11 
สมศ.3 

    
   

ตัวบ่งช้ี 2.12 
สมศ.4 

    
   

ตัวบ่งช้ี2.13. 
สมศ.14 

    
   

รวมคะแนน        
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมิน 
หมายเหต ุ(เหตุผล
การประเมินทีต่่างที่

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง / ตัวหาร        
(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
ตัวบ่งช้ี 3.1        
ตัวบ่งช้ี 3.2        
รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 4.1        
ตัวบ่งช้ี 4.2        
ตัวบ่งช้ี 4.3        
ตัวบ่งช้ี 4.4 
สมศ.5 

    
   

ตัวบ่งช้ี 4.5 
สมศ.6 

    
   

ตัวบ่งช้ี 4.6 
สมศ.7 

    
   

รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 5.1        
ตัวบ่งช้ี 5.2        
ตัวบ่งช้ี 5.3 
สมศ.8 

    
   

ตัวบ่งช้ี 5.4 
สมศ.9 

    
   

ตัวบ่งช้ี 5.5 
สมศ.18.1 

    
   

ตัวบ่งช้ี 5.6 
สมศ.18.2 

    
   

รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 6.1        
ตัวบ่งช้ี 6.2 
สมศ.10 

    
   

ตัวบ่งช้ี 6.3 
สมศ.11 

    
   

รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 7.1        
ตัวบ่งช้ี 7.2        
ตัวบ่งช้ี 7.3        
ตัวบ่งช้ี 7.4        
ตัวบ่งช้ี 7.5 
สมศ.12 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมิน 
หมายเหต ุ(เหตุผล
การประเมินทีต่่างที่

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง / ตัวหาร        
(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
ตัวบ่งช้ี 7.6 
สมศ.13 

    
   

รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 8.1        
รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 9.1        
ตัวบ่งช้ี 9.2 
สมศ.15 

    
   

รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 99.1        
ตัวบ่งช้ี 99.2        
รวมคะแนน        
คะแนนเฉลีย่รวม
ทุกตัวบ่งช้ี 

    
   

 

หมายเหตุ :  ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อย
ละ  หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 
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ตารางท่ี ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบ  

จ านวนตัวบ่งชี ้ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ ปัจจัย
น าเข้า 

I  

กระบวนการ 
P  

ผลผลิต 
O 

รวม  

1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ     

 
 

  2.การผลิตบัณฑติ       
  3.กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา      

 
 

4.การวิจัย       
5.การบริการทางวิชาการแก่
สังคม      

 
 

6.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        
7.การบริหารและการจดัการ       
8.การเงินและงบประมาณ       
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ      

 
 

99 นโยบายสถานศึกษา 3 ด ี       
คะแนนเฉลี่ยรวมทุก
องค์ประกอบ     

 
 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตารางท่ี ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัย น าเข้า  

I 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

 P 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลลัพธ์ 

 O 
รวม ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

     

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา  

  

 

 
 

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ
บ า ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
อุดมศึกษา    

 

 
 

     ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา 
(18)   

 

 
 

3. มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้ฯ       

รวม      

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน      

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตารางท่ี ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัย น าเข้า 

I 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

P 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลลัพธ ์

O 
รวม ผลการประเมิน 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย      

2. ด้านกระบวนการภายใน       

3. ด้านการเงิน      

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

     

รวม      

คะแนนเฉลีย่รวมทุกดา้น      
 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตารางท่ี ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย สกอ. 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

I P O รวม 
1.มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   
(1) ด้านกายภาพ             
(2) ด้านวชิาการ             

(3) ด้านการเงิน             
(4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

            

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 1 

            

 2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา   
(1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

            

(2) ด้านการวิจัย             

(3) ด้านการให้บริการ
ทางวชิาการแก่สังคม 

            

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

            

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 2           

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้             

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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ส่วนที่  5  ภาคผนวก 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set)  คณะ/วิทยาลัย................ปีการศึกษา 2555 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

องค์ประกอบท่ี 1 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ได้รับการ

ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์         
2 ค่า เฉลี่ ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 
        

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

        
4 ค่า เฉลี่ ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 
        

5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

        
6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 
        

7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

        
8 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง 
        

9 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร         

10 จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)         
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ภายใน 1 ปี 
        

12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษาเดียวกัน         
องค์ประกอบท่ี 2         
13 จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด         
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

14 - -ระดับอนุปริญญา         
15 - -ระดับปรญิญาตร ี         
16 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
17 - -ระดับปรญิญาโทที่มเีฉพาะแผน ก         
18 - -ระดับปรญิญาโทที่มเีฉพาะแผน ข         
19 - -ระดับปรญิญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสาร

หลักสตูรฉบับเดียวกัน 
        

20 ระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก         
21 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
22 - -ระดับปรญิญาเอก         
23 จ านวนหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด         
24 - -ระดับอนุปริญญา         
25 - -ระดับปรญิญาตร ี         
26 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
27 - -ระดับปรญิญาโท         
28 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
29 - -ระดับปรญิญาเอก         
30 จ านวนหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตร

จากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด 
        

31 - -ระดับอนุปริญญา         
32 - -ระดับปรญิญาตร ี         
33 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
34 - -ระดับปรญิญาโท         
35 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
36 - -ระดับปรญิญาเอก         
37 จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด         
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

38 จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ต้ังท้ังหมด 

        
39 - -ระดับอนุปริญญา         
40 - -ระดับปรญิญาตร ี         
41 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
42 - -ระดับปรญิญาโท         
43 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
44 - -ระดับปรญิญาเอก         
45 จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ต้ังและผ่านการรับทราบจากสกอ. 
        

46 - -ระดับอนุปริญญา         
47 - -ระดับปรญิญาตร ี         
48 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
49 - -ระดับปรญิญาโท         
50 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
51 - -ระดับปรญิญาเอก         
52 จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF         
53 - -ระดับอนุปริญญา         
54 - -ระดับปรญิญาตร ี         
55 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
56 - -ระดับปรญิญาโท         
57 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
58 - -ระดับปรญิญาเอก         
59 จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
        

60 - -ระดับอนุปริญญา         
61 - -ระดับปรญิญาตร ี         
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62 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
63 - -ระดับปรญิญาโท         
64 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
65 - -ระดับปรญิญาเอก         
66 จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผล

การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด) 

        
67 - -ระดับอนุปริญญา         
68 - -ระดับปรญิญาตร ี         
69 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
70 - -ระดับปรญิญาโท         
71 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
72 - -ระดับปรญิญาเอก         
73 จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
ครบถ้วน 

        
74 - -ระดับอนุปริญญา         
75 - -ระดับปรญิญาตร ี         
76 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
77 - -ระดับปรญิญาโท         
78 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
79 - -ระดับปรญิญาเอก         
80 จ านวนหลกัสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมคีวามร่วมมือในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร 

        
81 - -ระดับอนุปริญญา         
82 - -ระดับปรญิญาตร ี         
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83 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
84 - -ระดับปรญิญาโท         
85 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
86 - -ระดับปรญิญาเอก          
87 จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา         
88 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา         
89 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี         
90 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต         
91 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท         
92 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก)         
93 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข)         
94 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
95 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก          
96 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ         
97 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง         
98 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ          
99 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์         

100 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ี         

101 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท         

102 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

        
103 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์         
104 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปริญญาตร ี         
105 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปริญญาโท         
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106 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก         

107 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์         
108 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปริญญาตร ี         
109 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปริญญาโท         
110 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก         
111 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์         
112 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ี         
113 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท         
114 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

เอก         
115 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร         
116 - -ระดับอนุปริญญา         
117 - -ระดับปรญิญาตร ี         
118 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
119 - -ระดับปรญิญาโท         
120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
121 - -ระดับปรญิญาเอก         
122 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบรกิารให้นักศึกษา         
123 จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมี

การลงทะเบยีนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
        

124 ผลการประเมินคณุภาพการให้บรกิารห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษา         
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125 ผลการประเมินคณุภาพการให้บรกิารด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตใน
ระบบไร้สาย         

126 ผลการประเมินคณุภาพในการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา         

127 ผลการประเมินคณุภาพในการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง         

128 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการ
สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ย
ทุกหลักสูตร         

129 - -ระดับอนุปริญญา         
130 - -ระดับปรญิญาตร ี         
131 - -ระดับ ป.บัณฑิต         
132 - -ระดับปรญิญาโท         
133 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง         
134 - -ระดับปรญิญาเอก          
135 ระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน         
136 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่าน

มา 
    137 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่

ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อย
ละฯ)         

138 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
แยกตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเท่า         

139 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
ต่อวุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า          
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140 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
ต่อวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า           

141 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
ต่อวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า           

142 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทั้งหมด         
143 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง

การมีงานท า         
144 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ

การศึกษา         
145 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ         
146 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา         
147 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา         
148 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)         
149 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด         
150 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด         
151 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ         

152 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

        
153 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)         
154 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ         

155 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

        
156 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 
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157 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

        
158 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)         
159 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕)         

160 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
(สารนิพนธ์) ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญาโท) 

        
161 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(Proceeding) ที่ได้รับการยอมรับใน
สาขา          

162 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือจ านวนการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไดร้ับการยอมรับในสาขา         

163 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ.         

164 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.         

165 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไดร้ับการยอมรับในสาขาหรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus         

166 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ
ในฐานข้อมูลการจดัอันดัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที่ 4 
(Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมลู Scopus 
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(รวม) 

167 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ
ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที่ 3 
(Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมลู Scopus 

    
  168 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ

ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที่ 2 
(Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมลู Scopus 

        
169 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ

ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
(Q1) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมลู Scopus 

        
170 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่  

(ปริญญาโท)         
171 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่

ระดับสถาบันหรือจังหวัด         
172 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ         
173 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
        

174 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน         

175 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ 

        
176 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญา

เอก)         
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177 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ         

178 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือจ านวนการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

        
179 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี

ช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ.         
180 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.         
181 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
        

182 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ
ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที่ 4 
(Q4) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

        
183 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ

ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที่ 3 
(Q3) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

        
184 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ

ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที่ 2 
(Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

        
185 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ

ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
(Q1) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมลู Scopus 

    186 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปะนิพนธ์ท่ีเผยแพร ่
 (ปริญญาเอก)         
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วิทยาลยั
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187 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

        
188 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ
        

189 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ         

190 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

        
191 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิ
        

192 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

        
193 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ี

จัดเก็บข้อมลู) 
        

194 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ี
จัดเก็บข้อมลู) 

        
195 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี

จัดเก็บข้อมลู) 
        

196 (สบช.)จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดใน
หลักสตูร 

        
197 (สบช.)จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหสัเดียวกัน)         
198 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีส่อบผ่านใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพภายใน 1 ปี 
        

199 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้หมดในปีการศึกษาเดียวกัน         
องค์ประกอบท่ี 4         
200 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ 
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201 - -จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง         
202 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
        

203 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับความรูด้้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

        
204 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

สถาบัน         
205 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
206 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
207 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
208 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบัน 
        

209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
210 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
211 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
212 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)         
213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
215 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
216 จ านวนนักวิจัยประจ าท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)         
217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
219 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
220 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการยื่นการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
        

221 - -จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ         
222 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ         
223 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
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224 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ          
225 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
226 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ         
227 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          
228 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ           
229 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
230 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
        

231 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
232 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
233 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
234 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

        
235 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
236 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
237 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
238 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี

ชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
        

239 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
240 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
241 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
242 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มชีื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. 
        

243 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
244 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
245 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
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246 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI 

        
247 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
248 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
249 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
250 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ

ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที ่4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

        
251 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
252 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
253 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
254 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ

ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที ่3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์         

255 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
256 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
257 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
258 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ

ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที ่2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

    259 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
260 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
261 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
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262 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที ่1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

        
263 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
264 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
265 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
266 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

หรือจังหวัด 
        

267 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
268 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
269 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
270 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ         
271 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
272 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
273 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
274 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
        

275 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
276 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
277 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
278 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
        

279 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
280 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
281 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
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282 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ         
283 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
284 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ         
285 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์         
286 จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน ์         
287 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์         
288 จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ         
289 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาต ิ         
290 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ         
291 - -ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอา่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ         
292 - -ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว หรือต ารา
หรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

        
องค์ประกอบท่ี 5         
293 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด         
294 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะ

กับการเรยีนการสอน 
        

295 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะ
กับการวิจัย 

        
296 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้ง

การเรยีนการสอนและการวิจัย 
        

องค์ประกอบท่ี 6         
297 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม 
        

องค์ประกอบท่ี 7         
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298 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน  
(คะแนนเต็ม ๕) 

        
299 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน

แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
        

องค์ประกอบท่ี 98         
300 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด         
301 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี         
302 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร         
303 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง         
304 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น         
305 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ         
306 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า         
307 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน         
308 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู         
309 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย ์         
310 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว         
311 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม         
312 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ         
313 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย         
314 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนอื่นๆ 
        

315 จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดทั้งหมด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
316 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาเกาหลีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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317 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาเขมรที่ก าหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
318 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาจีนกลางที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
319 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
320 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาทมิฬท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
321 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาพม่าท่ีก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
322 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาฟิลปิิโนทีก่ าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
323 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษามาเลย์ท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
324 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษามลายูที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
325 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาลาวท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน สาขาวชิา สาขาวชิา สาขาวชิา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

326 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาเวยีดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

327 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
328 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาอินโดนีเซยีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
329 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)         

องค์ประกอบท่ี 99         
330 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ

ส่งเสริมประชาธิปไตย 
        

331 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

        
332 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้าง

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
        

 

 
 
 

ผู้รายงาน................................... 
ต าแหน่ง................................... 
ว/ด/ป....................................... 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... .............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. ..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. ....................... 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………........................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................... ............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (ส าหรับคณะกรรมการประเมิน) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

(1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 

 
 
 

รายงาน ณ  วันที่  ............  เดือน.......... พ.ศ. 2556 
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สารบัญ 
 หน้า 

รายงานผลการประเมิน 
1.บทสรุปผู้บริหาร 
2.รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

3.บทน า    
 3.1 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
4.วิธีประเมิน 
 4.1 การวางแผนประเมิน(ก่อน ระหว่าง และหลังการประเมิน) 
 4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
5.ผลการประเมิน 
 5.1 รายงานตารางที่ ป 1 
 5.2 รายงานตารางที่ ป 2 
 5.3 รายงานตารางที่ ป 3 
 5.4 รายงานตารางที่ ป 4 
 5.5 รายงานตารางที่ ป 5 
 5.6 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง       ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 5.7 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 
 

6.วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
7.ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจประเมิน 
- แผนการตรวจประเมิน 
- รายชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมตรวจประเมิน 
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1.บทสรุปผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................  
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2.รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 

 1. ...................................................................       ประธานกรรมการตรวจประเมิน 
            (.............................................................)  
 
 
 2. .....................................................................       กรรมการตรวจประเมิน 
              (....................................... .......................) 
 
 
 3. ........................................................................     กรรมการตรวจประเมิน 
                 (........................................................)  
 
  

4. .......................................................................   กรรมการตรวจประเมิน 
                  (.......................................................)  
 
 
 5. ........................................................................   กรรมการและเลขานุการตรวจประเมิน 
                  (..................................................)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



256 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
3.บทน า   
 3.1 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
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4.วิธีประเมิน 
 4.1 การวางแผนประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการประเมิน) 
................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………......................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
............................................................................................................................. ................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5.1 ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ (กรรมการ) หมายเหต ุ(เหตุผล
การประเมินทีต่่างที่

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง / ตัวหาร        
(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
ตัวบ่งช้ี 1.1        
ตัวบ่งช้ี 1.2 
สมศ.16.1 

    
   

ตัวบ่งช้ี 1.3 
สมศ.16.2 

    
   

ตัวบ่งช้ี 1.4 
สมศ.17 

    
   

ตัวบ่งช้ี 1.5.1        
รวมคะแนน     

ตัวบ่งช้ี 2.1        
ตัวบ่งช้ี 2.2        
ตัวบ่งช้ี 2.3        
ตัวบ่งช้ี 2.4        
ตัวบ่งช้ี 2.5        
ตัวบ่งช้ี 2.6        
ตัวบ่งช้ี 2.7        
ตัวบ่งช้ี 2.8        
ตัวบ่งช้ี 2.9 
สมศ.1 

    
   

ตัวบ่งช้ี 2.10 
สมศ.2 

    
   

ตัวบ่งช้ี 2.11 
สมศ.3 

    
   

ตัวบ่งช้ี 2.12 
สมศ.4 

    
   

ตัวบ่งช้ี2.13. 
สมศ.14 

    
   

รวมคะแนน 
 

 
   

ตัวบ่งช้ี 3.1        
ตัวบ่งช้ี 3.2        



259 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ (กรรมการ) หมายเหต ุ(เหตุผล
การประเมินทีต่่างที่

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง / ตัวหาร        
(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
รวมคะแนน        
ตัวบ่งช้ี 4.1        
ตัวบ่งช้ี 4.2        
ตัวบ่งช้ี 4.3        
ตัวบ่งช้ี 4.4 
สมศ.5 

    
   

ตัวบ่งช้ี 4.5 
สมศ.6 

    
   

ตัวบ่งช้ี 4.6 
สมศ.7 

    
   

รวมคะแนน     
ตัวบ่งช้ี 5.1        
ตัวบ่งช้ี 5.2        
ตัวบ่งช้ี 5.3 
สมศ.8 

    
   

ตัวบ่งช้ี 5.4 
สมศ.9 

    
   

ตัวบ่งช้ี 5.5 
สมศ.18.1 

    
   

ตัวบ่งช้ี 5.6 
สมศ.18.2 

    
   

รวมคะแนน     
ตัวบ่งช้ี 6.1        
ตัวบ่งช้ี 6.2 
สมศ.10 

    
   

ตัวบ่งช้ี 6.3 
สมศ.11 

    
   

รวมคะแนน 
 

 
   

ตัวบ่งช้ี 7.1        
ตัวบ่งช้ี 7.2        
ตัวบ่งช้ี 7.3        
ตัวบ่งช้ี 7.4        
ตัวบ่งช้ี 7.5 
สมศ.12 

    
   

ตัวบ่งช้ี 7.6        
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ (กรรมการ) หมายเหต ุ(เหตุผล
การประเมินทีต่่างที่

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง / ตัวหาร        
(% สัดส่วน) 

ผลลัพธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
สมศ.13 

รวมคะแนน     
ตัวบ่งช้ี 8.1        

รวมคะแนน     
ตัวบ่งช้ี 9.1        
ตัวบ่งช้ี 9.2 
สมศ.15 

    
   

รวมคะแนน     
ตัวบ่งช้ี 99.1       เขียนรายงานแต่

ไม่น าคะแนนมาใช้
ในการค านวณ 

ตัวบ่งช้ี 99.2       

รวมคะแนน     
ตัวบ่งช้ี 10.1.1        
ตัวบ่งช้ี 10.1.2        
ตัวบ่งช้ี 10.1.3        
ตัวบ่งช้ี 10.1.4        

รวมคะแนน     
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้     

 
หมายเหตุ : ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่า
ร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 

 
5.2 ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบ  
คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I  P  O รวม  

1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ     

 
 

  2.การผลิตบัณฑติ       
  3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา        
4.การวิจัย       
5.การบริการทางวิชาการแกส่ังคม        
6.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        
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7.การบริหารและการจดัการ       
8.การเงินและงบประมาณ       
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ      

 
 

10.อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย       
คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     
 

 

 

 หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
 5.3 ตารางที่ ป3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I  P  O รวม  

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

     
 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา  

  

 

 
 

 

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ
บ า ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
อุดมศึกษา    

 

 
 

 

     ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

  

 

 
 

 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้ฯ       

 

รวม       

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน      
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หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00 -1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

 5.4 ตารางที่ ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I  P  O รวม  

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย      

 

2. ด้านกระบวนการภายใน        

3. ด้านการเงิน       

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

     
 

รวม       

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน       

 

 หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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 5.5 ตารางที่ ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา   

(1)ด้านกายภาพ             

(2)ด้านวิชาการ             

(3)ด้านการเงิน             
(4)ด้านการบริหาร
จัดการ 

            

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งช้ีของมาตรฐาน
ที่ 1 

            

 2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา   

(1)ด้านการผลิต
บัณฑิต 

            

(2)ด้านการวจิัย             

(3)ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

            

(4)ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

            

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งช้ีของมาตรฐาน
ที่ 2           

  

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งช้ี 

            

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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 5.6 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามราย
องค์ประกอบคุณภาพ 
 

 
องค์ประกอบ 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ 

 
 

 
 

2 การผลติบัณฑติ     

3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา 

 
 

 
 

 

4 การวิจัย     

5 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 
 

 
 

 

6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
 

 

7 การบริหารและ
การจัดการ 

 
 

 
 

 

8 การเงินและ
งบประมาณ 

 
 

 
 

 

9 ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ 

 
 

 
 

 

10 ...................     

 5.7 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
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................................................................................................. ...............................................................

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

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

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

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

................................................................. ...............................................................................................  
 5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
................................................................................ ................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ .................................................................................... 
 
6. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
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............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 
 
7. ภาคผนวก 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................ ............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................. .......................
................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

นโยบายการประกันศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ข 

แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ค 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) 

ประจ าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ง 
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