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ค าน า 
 

 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ แนวทางและเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จนกระทั่งการ
บันทึกผลการด าเนินงานลงในระบบ  พร้อมทั้งการยกตัวอย่างประกอบ การจัดท าคู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนับสนุนให้มีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติของบุคลากรขึ้นมา และขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้ ค าแนะน าในการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้  
 สุดท้ายผู้จัดท าหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และใช้เป็นเครื่องมือที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
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บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง ภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร 21) พันธกิจที่ส าคัญคือ ก ากับ
มาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการและตรงกับความต้องการของสังคม  และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วยการวิจัย  บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  บัณฑิตวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีความ
คล่องตัวและมีความอิสระในการด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหาร
ทรัพยากรต่าง ๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการเพ่ือสามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ ความจริง เพ่ือการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการให้กับชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติที่จะ
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ  ทั้งนี้ควบคู่กับความรับผิดชอบ (accountability) ที่บัณฑิตวิทยาลัยพึงมีต่อ
สังคมและประเทศชาติ  ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ซึ่งตามที่ระบุไว้ใน “ข้อ 35 (3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา” (ราชกิจจานุเษกษา, 
2553, หน้า 32) นั้น บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานและปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนซึ่งปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพตามโครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัยจึง
ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัยและตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเฉพาะในระดับหน่วยงาน และมีเทคนิควิธีการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทราบขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทราบรายละเอียด 
และท างานได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 
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4. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน 

1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทราบถึงขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทราบถึงรายละเอียด และ
ท างานได้อย่างถูกต้อง 

3. ผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีแนวทางใน
การศึกษา 

4. เป็นแนวทางในการศึกษาของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป 
 
ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือฉบับนี้มีขอบเขตการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จนกระทั่งการ
บันทึกผลการด าเนินงานลงในระบบ  พร้อมทั้งการยกตัวอย่างประกอบ ซึ่ งในแต่ละปีการศึกษา  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินควรมีการตรวจสอบ
และยึดตามปีปัจจุบันเป็นส าคัญ 
 
นิยำมศัพท์ 
 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตน 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
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 (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้
ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย 
 กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนิน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่ ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ขอ งแต่ ล ะอ งค์ ป ระกอบภาย ใน  ระบบกา ร จั ด ก า ร  
ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ 
 อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม 
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 
นอกจากสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
ด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 
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 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และบทความ
ที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 **บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งำนวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฎยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ  
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในศาสตร์นั้น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ ผ่านมา (ให้นับรวม
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน) โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้
ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม 
หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่งาน (กกอ.ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว
506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 
 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
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Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบันซึ่งต้อง มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
ก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม 
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 พหุวิทยำกำร หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
 พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยำกำร (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์
ขั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
  ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์
ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์+เคมี) 
  ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเ พ่ือการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2549) 
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 พิชญพิจำรณำ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่
เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญญูชนถึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การ
ภายนอก เป็นต้น 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้ 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ว น
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และ
อ่ืน ๆ  
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 อำจำรย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่ งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 
  ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญา
จ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระ
งานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
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  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
  9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 
คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุ
วิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 
  หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทท่ี 2 
 

โครงสร้ำง  และ ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มีการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการแบ่งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร  โดยมี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  รับผิดชอบการบริหารงาน ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบงานภายในส านักงานคณะ และงานบริการวิชาการตามล าดับ มี
คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นกรรมการประจ าคณะในการวางนโยบายและแผนงาน
การด าเนินงานของคณะ พิจารณาหลักสูตรให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใน   
การบริหารงาน   
 นอกจากนั ้นยังส ่งเสริมให้การบริหารองค์กรด้านต่าง ๆ ในรูปของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในแต่ละระดับ ของทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็น
รูปแบบการกระจายอ านาจในการบริหารองค์กร 
   ซึ่งในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นศูนย์กลางในการประสานและก ากับ
ดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ คือ “A 
Leading Quality Graduate School”  เป็นองค์กรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการจัดการคุณภาพชั้น
น า และมีพันธกิจ 3 ประการ ได้แก่  1) ก ากับมาตรฐานและประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2) ผลิต
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงกับความต้องการของสังคม  3) สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรของหน่วยงำน  
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โครงสร้ำงภำระงำนของหน่วยงำน 
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ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปีในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยประจ าปี และด าเนินการรับสมัคร 

นักศึกษาให้เป็นไปตามแผน 
3. ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น จัดท าทะเบียนนักศึกษา แผนการศึกษา  

ตารางเรียน การลงทะเบียนเรียน  การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์
และภาคนิพนธ์ การส าเร็จการศึกษา และทะเบียนบัณฑิต ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือการด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 

4. ประสานงาน ติดตามการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรและก ากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของหลักสูตร 
5. ควบคุมดูแลการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
6. พิจารณาเสนอการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

ให้ความเห็นชอบ และจัดท าทะเบียนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
7. พิจารณาวางข้อบังคับการปฏิบัติงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยเท่าที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของ 

สภามหาวิทยาลัย 
8. จัดการวัดผล ประเมินผล ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมมาตรฐาน 

การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
9. ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 

10. จัดท ารายงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 11. ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบอ่ืน ๆ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก 

12.  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลด าเนินการตามข้อ 1. ถึง ข้อ 11. 
13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  เกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
14. ให้มีอ านาจออกประกาศตามที่คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
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ภำระงำนรองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 

1. พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 
2. วางแผนโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

เป็นระยะ  ๆประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดท ารายงานสรุปผลและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งวางแผนด าเนินการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

3. ควบคุมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4. ให้ความรู้ และมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณ รวมทั้งดูแลควบคุมคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการให้ถือปฏิบัติ 
5. พัฒนา และจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หลักเกณฑ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย และพิจารณาวาง

ข้อบังคับการปฏิบัติงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัย โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
6. ดูแลงานการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการ 
7. ควบคุมการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และรายงานความก้าวหน้าของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
8. ควบคุมการจัดท ารายงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย 
9. ควบคุมดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ 
10. วางแผนและด าเนินการบริหารข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการให้เป็นปัจจุบัน 
11. จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ า และพนักงานสายสนับสนุนวชิาการ ในด้านการ

ปฏิบัติงาน  ที่เก่ียวข้อง 
12. จดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
13. วางระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ

วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
14. จัดท างบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย 
15. ควบคุม ดูแลรายงานการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial) และกระแสเงินสด 

(Cash Flow) รวม 
16. วางระบบ กลไก และติดตามการใช้งบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธ

กิจ  การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากร 
17. ก ากับขับเคลื่อนให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
18. วางระบบ กลไก และก ากับขับเคลื่อนให้มีฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณของ

บัณฑิตวิทยาลัย ที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 
19. ควบคุมดูแลการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
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20. ก ากับตรวจสอบการใช้งบประมาณ การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

21. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

1.  พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
2. จัดบรรยาย ประชุม สัมมนาวิชาการ ทางวิชาการ และจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมเป็น
เจ้าภาพ 

3.  วางแผนและพัฒนางานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย และประสานงานด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
4. ก ากับดูแล บริหารจัดการ ประสานงาน ติดตามการจัดท า พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร และก ากับ

การประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
5.  ก ากับดูแล และขับเคลื่อน ให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6.  ก ากับดูแล หลักสูตร  การเรยีนการสอน  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ และการด าเนนิงานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

7. วัดผล ประเมินผล ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 

8. ควบคุม ดูแลการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนระดบับัณฑิตศึกษา 
9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
10. ประสานงานกับหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
11. ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการรับและคัดเลือกนักศึกษา 
12. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาด้านการ

ผลิตบัณฑิต 
13. จัดบรรยาย ประชุม สัมมนาวิชาการ ทางวิชาการ และจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมเป็น
เจ้าภาพ 

14. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
รองคณบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

1. พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ควบคุมดูแลงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
4. พัฒนา จัดท า และติดตามผลปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
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5. ก ากับขับเคลื่อนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

6. พัฒนา และติดตามแผนการด าเนินงาน 
7. พัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
8. ควบคุม ดูแล รักษา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ ISO 9001 : 2008, ISO 14001 

: 2004 และระบบมาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพ 
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 
10. วางแผนโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม เป็นระยะๆ 
11. ควบคุมการด าเนินการส ารวจบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
12. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

1. ก ากับดูแลการบริหารงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิต
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

2. วางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้คณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมีการท า
ผลงานวิจัยเพิ่ม มากขึ้น 

3. วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4. พัฒนานักวิจัยและแสวงหาแหล่งทุน 
5. สร้างเครือข่ายการวิจัย 
6. ฝึกอบรมด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
7. จัดประชุมวิชาการเพ่ือการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
8. จัดท าแผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิต

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
9. วางระบบและกลไกการให้บริการวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ         

ความต้องการของชุม หรือภาครัฐ หรือเอกชน 
10. บูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และประเมินผลส าเร็จของ

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
11. ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคม และน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 
12. พัฒนากระบวนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่

ชุมชนและสังคม 
13. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการทั้งในชุมชน และสังคม กับภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือร่วมกันพัฒนางานบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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14. วางระบบกลไก และก ากับขับเคลื่อนการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้มี
การบูรณาการกับพันธกิจด้าน การเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา 

15.  จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการทบทวน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
9. 
. 
6. 
5. 
4. 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
1. ก ากับดูแลงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่หลากหลาย 

2. ด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา ก ากับดูแล
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท้ังภายในและภายนอกหลักสูตร 

3. ก ากับดูแลงานสารสนเทศ เว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย และประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ 
ในการปรับปรุงสารสนเทศบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. ดูแลระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยแก่นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

5. พัฒนาเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
7. ท าแผน และด าเนินการเก่ียวกับแผนการตลาดของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
8. วางระบบและกลไกการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
9. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

อาเซียน 
10. ประสานงานการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ในต่างประเทศระยะสั้นให้แก่นักศึกษา 
11. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

11 
 

 
3. 

 

 
 

 
 

 
 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาการบริหารงานของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ดูแลงานการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการ 

3. วิเคราะห์ระบบงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. ติดตามผลปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
5. ควบคุมดูแลระบบบริหารงานคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย (ISO 9001 : 2008) 
6. ควบคุมดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
7. ด าเนินการเป็นผู้ช่วยเลขานุการการประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

8. คัดกรองเอกสาร เสนอความคิดเห็นเบื้องต้น และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

9. วิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย 
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กลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนคณะ  ประกอบด้วย 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย  งานธุรการและสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์ งานอาคาร/ยานพาหนะ งานบุคลากร และงานมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ  

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ ประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชี งบประมาณ และงานพัสดุ 
3. ฝ่ายบริการการศึกษา ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานหลักสูตรและการสอน งาน

ทะเบียนและประมวลผลข้อมูล งานการรับเข้าศึกษาต่อ และงานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
4. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย งานวิเทศ และงานอาเซียน 
5. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ งาน

พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ และงานประกันคุณภพ 
6. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย งานผลิตผลงานวิจัย งานเผยแพร่

ผลงานวิจัย งานผลิตวารสารวิชาการ งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
7. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานกิจการนักศึกษา งานบริหารและ

สวัสดิภาพ และงานศิลปวัฒนธรรม 
 
กรอบภำระงำน 
ภาระงานตามโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยมีทั้งหมด 7 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
3. ฝ่ายบริการการศึกษา 
4. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
5. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
6. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
7. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีทั้งหมด 6 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานธุรการและสารบรรณมีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   

1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา 
1.2 การตรวจสอบเอกสาร 
1.3 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
1.4 การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างด าเนินการ 
1.5 การคัดแยกเอกสาร 
1.6 การรับจองห้องประชุม 
1.7 การจัดประชุม 
1.8 การสร้างเส้นทางระบบ e-office 

 2. งานประชาสัมพันธ์มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก 
2.1 การประกาศข่าวสาร 
2.2 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
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2.3 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
2.4 การถ่ายรูปกิจกรรม 
2.5 การออกบูท 
2.6 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.7 การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
2.8 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
2.9 การวางแผนประชาสัมพันธ์ 

 3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก 
3.1 การบริการการเรียนการสอน 
3.2 การจองห้องประชุม 
3.3 การถ่ายภาพ/วีดีโอ/ตัดต่อ/กราฟฟิก 
3.4 การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
3.5 การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 
3.6 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
3.7 การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
3.8 การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 

 4. งานอาคาร/ยานพาหนะมีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก 
4.1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์ 
4.2 การจัดท าทะเบียนประวัติซ่อมบ ารุง 
4.3 การจัดการระบบวงจรปิด 
4.4 การบริการจัดท าบัตรจอดรถ 
4.5 การตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
4.6 การตรวจสอบซ่อมบ ารุง 
4.7 การข้ึนทะเบียนวัสดุอุปกรณ์สาธารณูปโภค 
4.8 การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา 
4.9 การระบบรักษาความปลอดภัย  

 5. งานบุคลากรมีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก 
5.1 การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
5.2 การประเมินการปฏิบัติงาน 
5.3 การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้) 
5.4 การจัดท าหนังสือรับรอง 
5.5 การลงเวลาปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 
5.6 การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 
5.7 การจัดค าสั่งเดินทางไปราชการ 
5.8 การพัฒนาบุคลากร 
5.9 การสรรหาบุคลากร (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 6. งานมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก 
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6.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
6.2 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
6.3 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
6.4 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
6.5 การควบคุมเอกสาร 
6.6 การจัดท าคู่มือคุณภาพ 

2. ฝ่ำยคลังและพัสดุ มีทั้งหมด 2 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานการเงิน/งานบัญชี/งานงบประมาณ มีทั้งหมด 15 กิจกรรมหลัก   

1.1 การจัดท าเงินเดือน 
1.2 การจัดท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 
1.3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม 
1.4 การเบิกจ่ายทั่วไป 
1.5 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/ เบิกจ่ายทั่วไป 
1.6 การเบิกจ่ายตอบแทนค่าสอน เกิน 12 คาบ / อาจารย์พิเศษ 
1.7 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) 
1.8 การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
1.9 การจัดท าโครงการ  
1.10 การจัดท าบันทึกข้อความ 
1.11 การรับจ่ายเช็ค/เงินสด 
1.12 การออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และน าส่งเงินกองคลัง 
1.13 การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 
1.14 การจัดท างบก าไรขาดทุนของหน่วยงานและสาขา ประจ าเดือนและประจ าภาคเรียน 

(เฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในก ากับ) 
1.15 การจัดท ารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา ประจ าเดือน (เฉพาะบัณฑิต

วิทยาลัย) 
 2. งานพัสดุมีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก 

2.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) 
2.2 การควบคุมวัสดุ 
2.3 การออกเลขครุภัณฑ์ 
2.4 การจ าหน่ายพัสดุ 
2.5 การจัดท ารายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี 
2.6 การจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี 
2.7 การจัดท าทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ 
2.8 การตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง 
2.9 การคีย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ GFMIS 
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3. ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ มีทั้งหมด 5 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 15 กิจกรรมหลัก   

1.1 การจัดท าปฏิทินวิชาการ   
1.2 การจัดค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจ า/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
1.3 การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
1.4 การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 
1.5 การจัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ 
1.6 การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน  
1.7 การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 
1.8 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ 
1.9 การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
1.10 การประกาศผลสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 
1.11 การจัดสอบคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ 
1.12 การขอ ID การใช้งาน internet ของนักศึกษา 
1.13 การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
1.14 การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1.15 การจัดท าประกาศขยายเวลาให้นักศึกษา 

 2. งานหลักสูตรและการสอน มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก   
2.1 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 
2.2 การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
2.3 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
2.4 การย้ายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณีย้ายออก) 
2.5 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียด

ทั้งหลักสูตร)  
2.6 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.7 การขอเปิดรายวิชา 
2.8 การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ 
2.9 การส่งหลักสูตรใหม่ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)/คุรุสภา 

 3. งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูลมีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   
3.1 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 
3.2 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 
3.3 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
3.4 การส่งเกรดผ่านระบบ Internet  
3.5 การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า กรณีไม่มีชื่อ

ลงทะเบียน  
3.6 การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
3.7 การขอแก้ไขผลการเรียน 



21 

3.8 การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
 4. งานการรับเข้าศึกษาต่อมีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   

4.1 การรับสมัครนักศึกษา (รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย) 
4.3 การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 

 5. งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก   
5.1 การกลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ  
5.2 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
5.3 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
5.4 การจัดท าหนังสือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ/การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ 
5.5 การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
5.6 การส าเร็จการศึกษา 
5.7 การจัดท าคู่มือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

4. ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ มีทั้งหมด 2 งำน ประกอบด้วย  
 1.งานวิเทศ มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 
  1.1  การจัดเก็บเอกสารต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ 
  1.2  การต่ออายุ Work Permit 
 2. งานอาเซียน มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 
  2.1  การจัดโครงการอาเซียน 

 
5. ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณมีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก   

1.1 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – (งบประมาณนอกงบประมาณรายได้) 
1.2 การจัดท าประมาณการรายรับงบประมาณประจ าปี 
1.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 
1.4 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
1.5 การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.6 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
1.7 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 
1.8 การจัดท าแผน/บริหารความเสี่ยง 
1.9 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.10 การรายงานการควบคุมภายใน  
1.11 การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน 
1.12 การจัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
1.13 การจัดท ารายงานความคุ้มค่า 
1.14 การจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
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 2. งานพัฒนาระบบ / ประเมินผลปฏิบัติราชการมีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก   
2.1 การประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
2.2 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล 
2.3 การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2.4 การติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
2.5 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม/

ประเมินผล 
2.6 การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน 
2.7 การประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx 

 3. งานประกันคุณภาพมีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก   
3.1 การประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ 
3.2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement) 
3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 
3.4 การจัดท าคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 
3.5 การจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR 
3.6 การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online 
3.7 การรับตรวจการประเมินประจ าปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ 
3.8 การรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
3.9 การจัดการความรู้ (KM)  
3.10 การจัดท าแผนและรายงานผลเอกลักษณ์ 
3.11 การรับการประเมินคุณภาพ โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
       ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

6. ฝ่ำยพัฒนำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร มีทั้งหมด 6 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานผลิตผลงานวิจัยมีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   

1.1 การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย  
1.2 การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย 

 2. งานเผยแพร่ผลงานวิจัยมีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก   
2.1 การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและน าเสนอบทความ 
2.2 การเตรียมงานในฝ่ายอ านวยการและฝ่ายวิชาการ 
2.3 การประชาสัมพันธ์งานน าเสนอ 
2.4 การจัดท าเว็บไซต์ประชุมวิชาการ 

 3. งานผลิตวารสารวิชาการมีทั้งหมด 5 กิจกรรมหลัก   
3.1 การจัดท าวารสารวิชาการคณะ 
3.2 การประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 
3.3 การจัดรูปแบบวารสาร 
3.4 การจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่ 
3.5 การประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการบนเว็บไซต์คณะ 
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 4. งานบริการวิชาการแก่สังคมมีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก   
4.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน  
4.2 การประชุมชี้แจงความต้องการของชุมชน 
4.3 การจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
4.4 การลงพ้ืนที่บริการวิชาการ 

 5. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก   
  5.1 การจัดท าโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  5.2 การจัดท าโครงการเพ่ิมองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
  5.3 การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.4 การรับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ 
  5.5 การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.6 การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.7 การเตรียมและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.8 การรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการและประเมินความพึงพอใจ 
  5.9 การแนะน าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
  5.10 การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 6. งาน U-rankingมีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก   

6.1 การจัดประชุมแบ่งตัวชี้วัดตามเกณฑ์ 
6.2 การติดตามผลการด าเนินงาน 
6.3 การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
6.4 การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
6.5 การจัดท าคลังข้อมูล มคอ. 
6.6 การจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบนักศึกษาปัจจุบัน 

 
7. ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานกิจการนักศึกษามีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก   

1.1 การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
1.2 การจัดท าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม 
1.3 การจัดท าระเบียนประวัตินักศึกษา 
1.4 การบริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ 
1.5 การจัดท าแบบส ารวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
1.6 การจัดท าคู่มือนักศึกษา 
1.7 การบริการยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ์ 
1.8 การจัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี 
1.9 การถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ และท าข่าวหลังกิจกรรม/โครงการ/ปีงบประมาณ 
1.10 การจัดท าสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรม 
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1.11 การจัดท ารายงานประจ าปีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1.12 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม 
1.13 การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
1.14 การจัดท าแผนและรายงานผลอัตลักษณ์ 

 2. งานบริการและสวัสดิภาพมีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   
2.1 การบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
2.2 การด าเนินการขออนุมัติเงินรางวัลให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียง 

 3. งานศิลปวัฒนธรรมมีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   
3.1 การจัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.2 การบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ 
ฝ่ายงาน ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์   
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม 
สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างหลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้มาตรฐาน 
 2. จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพเป็นเลิศ และผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ แข่งขันได้ในระดับประเทศ 
 3. ผลิตผลงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ก่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา องค์กร ชุมชนท้องถิ่น และคุณภาพ
ระดับชาติ  
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารและการบริการ 
 5. บริการนักศึกษาและคณาจารย์ด้วยคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ 
 6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 
 7. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่ผู้จัดท ำปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
กพอ. 
 
ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
สำยงำน    บริหารงานทั่วไป 
 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ระดับ    ปฏิบัติการ 
 

1. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
      ผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ซึ่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.อ. มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในส านักงาน ได้แก่ งานธุรการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ 
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  (2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งาน
บริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 
  (3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 
  (4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง 
ต่าง ๆ เกี่ยวกบังานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2) ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3) ด้านการประสานงาน 
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   (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4) ด้านการบริการ 
   (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศกึษาก าหนด 
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 บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนบณัฑิตวิทยำลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย ์ทับหิรัญรักษ์ ต าแหน่ง    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์ ต าแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรคโ์พธิ์ ต าแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
4. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่  ต าแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ 

   ประกันคุณภาพ 
5. อาจารย์ ดร.ธงไชย  สุรินทรว์รางกูร  ต าแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 

                     บริการวชิาการ 
6. อาจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล   ต าแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7. นางสาวกนิษฐา  กฤตภคะ ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
8. นางสาวเกษรา  ตรีไพชยนศักดิ์ ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
9. นายธวชัภูพิสิฐ  ภัทรดาภา   ต าแหน่ง     นักวชิาการเงินและบัญช ี  
10. นางรุ้งเพชร  ว่องเจริญพร   ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
11. นางสาวณิชกานต์  เพชรปานกนั   ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
12. นางสาวสวุรรณี  ปุญสิร ิ   ต าแหน่ง    นักวชิาการศึกษา   
13. นายวราพงษ์  ท่าขนุน    ต าแหน่ง    นักวชิาการศึกษา   
14. นางสาวณัฐกฤตา  ทองขัด   ต าแหน่ง    นักวชิาการศึกษา   
15. นางสาวจริะวดี หาญฤทธา   ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา 
16. นายวรเทพ  นาควงศ ์    ต าแหน่ง    นักวชิาการพัสด ุ
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บทที่  3 
  

หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน 
 
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัว
บ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวดว้ย 
(process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ 
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ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้วยการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพ
ในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ 
และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษาตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต
และส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์
ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มี
ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระ
ในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และ
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้อง
สนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น 
หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน เช่น ระบบ AUN – QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดย
ผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและ
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เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน บัณฑิตวิทยำลัย 
 มติคณะรัฐมนตรีปี 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาไดจัดท าเป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2545 สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ คือระบุ ให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งให้มีการประเมินผล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมส าหรับการประเมินคุณภาพ
จากภายนอกให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขึ้น ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรื่อยมา โดยคณะมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 
  1. นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในบัณฑิตวิทยำลัย 

1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและกลไก
พ้ืนฐานในการพัฒนาและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ยั่งยืน 

2) จัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและให้สามารถ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบ
วงจรคุณภาพ โดยการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ทุกฝ่ายในหน่วยงานและใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงาน 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการท างานขององค์กร และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
หรือมีผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

6) สนับสนุนการน าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสามารถใช้ร่วมกันได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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  2. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
  การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานในคณะ เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในคณะปฏิบัติงานในระดับดีมาก
น้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกคณะ  
   3. วัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
  ภารกิจหลักบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาในคณะ คือ 
  1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต   
  2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้ง
ภายในและนอกประเทศ  
  3) การพัฒนาองค์ความรูให้เป็นสากลเพ่ือให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  
  4) การสร้างความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
  5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
สว่นเสียและประชาชนทั่วไป 
  จากปัจจัยดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพและมี
การตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์การตรวจประเมินดังนี้ 
  1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของคณะตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา  
  2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ต่างๆ ตามโครงสร้างของคณะ  
  3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่าคณะ
สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 
  4. ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
  4.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
    1) การผลิตบัณฑิต 
    2) การวิจัย 
    3) การบริการวิชาการ 
    4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    5) การบริหารจัดการ 
  ส าหรับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ค านึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบประเมินกระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของคณะ 
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โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในมโนส านึกของคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาทุกคน 
  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนั้น มุ่งเน้นให้เกิดวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนด โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  
 1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System) 

เป็นกระบวนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการวาง
ระบบกลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน ก ากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของคณะและสาขาวิชาและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และเป็นไปตามกฎหมายที่
ก าหนด โดยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัด
และสถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการ
สอน การแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม ก ากับการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit)  
เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยัน

เป้าหมายที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการด าเนินการดังนี้ การตรวจสอบและทบทวนการ
ด าเนินงานทั้งระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดไว้  

4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  
เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพ

การจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้
วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมิน
คุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
 5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement)  
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  เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าผลการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาโดย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดน าข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) ของ
หน่วยงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
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ภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับหน่วยงานจัดการศึกษา และระดับหลักสูตร 
 

   5. กระบวนกำรในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและระดับหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
  5.1 คณะ/หลักสูตร จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.2 คณะ/หลักสูตร พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 5.3 คณะ/หลักสูตร จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5.4 คณะ/หลักสูตร ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็น
จุดยืน/ตัวตนของคณะ/หน่วยงาน 
 5.5 คณะ/หลักสูตร จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 5.6 คณะ/หลักสูตร จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขึ้น
เป็นการภายในได้ตามที่จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 5.7 คณะ/หลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ
คุณภาพที่ก าหนด 
 5.8 คณะ/หลักสูตร จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้อง
ด าเนินการตามแผนดังกล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการในรายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
   6. กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย มีผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ และร่วมกัน
ก าหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลาย
ระดับตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 

6.1 คณะกรรมการอ านวยการ (จ านวน 13 ท่าน) ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนประธานหลักสูตร 3 ท่าน ตัวแทนคณบดี 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 4 ท่าน เป็นกรรมการ และคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 

1) ก ากับนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ความ
เห็นชอบแผนการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

2) ก ากับมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
3) พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการรับรอง 
4) ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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 6.2 คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (จ านวน 6 ท่าน) 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ 

1) ก าหนดนโยบายบริหาร แนวทางการประกันคุณภาพ และให้ความเห็นชอบ
แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย 

2) ด าเนินการตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment)  

3) ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชา 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

6.3 คณะอนุกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ (จ านวน 43 ท่าน) 
ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน ประธานหลักสูตร บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ มีหน้าที่ 

1) ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวบรวมข้อมูลส่วนกลางตาม
ตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับสาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย 

2) จัดท ารวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

3) ประสานงานการจัดส่งรายงานประจ าปีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในบัณฑิตวิทยาลัยอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี  4 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มำตรฐำน และกำรประเมินคุณภำพ  
 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
ระดับคณะประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการใน

ระดับคณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในกำร 
ประกันคุณภำพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจำรณำ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่ วนจ านวนนักศึกษาเต็ม เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เ งิ น ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดการเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งชี้จ านวน 6 ตัวบ่งชี้คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรกำรค ำนวณ 

 
คะแนน ที่ได้ = 

 
หมำยเหตุ :  

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษา
วิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตร 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 =  

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 
 
หมำยเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 
5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆเช่นการวางแผนอัตราก าลังภาระงานอาจารย์เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ดังนั้นสถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์
มาตรฐานและน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน  0 และ 5 
คะแนนและใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 
ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมี
สูตรการค านวณดังนี้ 

SCH = Σnici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci =จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) =  
 
 

กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

= FTES ระดับปริญญาตรี+FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี+(2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี+(1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำ 
เต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตรป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์บัญชีการจัดการการท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ 

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรกำรค ำนวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 

 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 
คะแนนที่ได้ =  
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์= 24 

 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง–สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
(20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) 

X 5 10 
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ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                    =ร้อยละ-4 ได้คะแนน5 คะแนน 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 
32 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =   = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์=28 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = = ร้อยละ12 
 

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนนเท่ากับ 20 – 12 =8 ได้คะแนน=8 X 5= 4 คะแนน 
       10 

 
24 - 25 

X 100 
25 

 
32 - 25 

X 100 
25 

 
28 - 25 

X 100 
25 



45 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษา
ต่อการบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ  1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่า งกายและคุณธรรมจริยธรรมโดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะสถาบันและสภา/องค์กรวิชาชีพ
ได้ก าหนดเพ่ิมเติมตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและน าหลัก  PDSA / PDCA 
(Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบันอย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  3 
ประการคือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน  

ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะโดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 

เกณฑ์กำรประเมิน 
  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ =  
 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่
ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

นั้นๆไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่
ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ

ภายนอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2557 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็น
ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขัน
ของประเทศผลงาน ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้
ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วโดยมี
วิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ =  
 
 

 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 
0.20 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ 

0.40 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้ง
ให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก .พ.อ. หรือระเบียบ

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 

คนโดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและ
สังคมโดยกว้างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลายเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆหรือเพ่ือชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการ
ท าประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆคือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นแหล่ง
งานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพโดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูร
ณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบสาน
พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรู้ที่ดีขึ้น 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้มี
คุณภาพเช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารทรัพยากรทั้งหมดฯลฯเพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้ อง
ด าเนินงานผ่านคณะดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงาน
ของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อ งเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
การแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
อธิบำยตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ
เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ1 และรายงาน

ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างอเนื่อง 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 
 5ข้อ 
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บทท่ี 5 
 

แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
รูปแบบรำยงำน 

 
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
1) ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
2) ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการ

บริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินใน
รอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน  (ควรสรุปเป็นตาราง) 

3) ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบ
ปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  

4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง แผน
และเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
 
กำรเขียนรำยงำน 

ข้อมูลเบื้องต้นของ ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของสถาบัน การศึกษา โดยมี
สาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกัน
คุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเป้าหมายที่
ส าคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยายส าหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่
ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริงเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีรูปแบบการ
น าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพ่ิมเติม
ของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ 

ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์
ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมทีด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ 
4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ

องค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์สถานศึกษาตาม
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องค์ ป ระกอบคุณภาพและตามมาตรฐ านการ อุดมศึ กษา  ตลอดจนแผนและ เป้ าหมาย 
การด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนี้ประกอบด้วย 

1. รายงานผลในตารางที่ 1, 2 3, และ 4 ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ใน
แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการสถาบันอุดมศึกษา และแต่ละ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ  

2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบัน แยกตามแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

3. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
4. แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตให้สอดรับกับเป้าหมาย 
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บทท่ี 6 
 

กำรบันทึกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
ในระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 

 

การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพทั้ง 10 องค์ประกอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นรูปเล่มเอกสาร และบันทึกข้อมูล
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CHE QA Online) มีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

กำรขอใช้ระบบ / กำรใช้งำนในระบบ 
การเข้าสู่ระบบเพ่ือบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะสร้างรหัสชื่อผู้ใช้ระบบ และก าหนดสิทธิ์ในการใช้งานให้แต่ละ
หน่วยงาน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะต้องไปรับ รหัสชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) 
เพ่ือเข้าใช้งานระบบจากกองนโยบายและแผน 

การเข้าใช้งานในระบบเพ่ือบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ  สามารถเข้าใช้
งานได้จากเว็บไซด์ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ที ่
http://cheqa.ssru.ac.th/cheqa2011/default.aspx โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าเว็บไซด์ http://cheqa.ssru.ac.th/cheqa2011/default.aspx 

 
 
2. เลือกกลุ่มสถาบัน เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ => เลือกสถาบัน เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา => ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้รับมาจากกองนโยบายและแผน => เข้าสู่ระบบ 
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3. เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบเมนูดังภาพ 

 
ภาพ 3 หน้าต่างฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

กำรบันทึกส่วนน ำ  
เข้าเมนู เลือกส่วนน า 

 
 

1. เลือกรายการส่วนน าที่ต้องการกรอกข้อมูล  

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือกรอกข้อมูล จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ  
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3. กรอกข้อมูลส่วนน า  

4. คลิกปุ่ม  บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือยกเลิกการกรอกข้อมูลส่วนน าโดยคลิกปุ่ม 

 
 
กำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำน Common Data Set 

 
 

1. เลือกแทบเมนู บันทึกข้อมูลระดับคณะ  
2. เลือกรายการข้อมูลพื้นฐาน ระดับย่อยสุด ที่ต้องการกรอกข้อมูล จะแสดงหน้าจอดังภาพ 

3. กดปุ่ม  จะแสดงหน้าจอให้ท าการกรอกข้อมูล ดังภาพ  

 
 

4. กรอกข้อมูลที่ต้องการ  

5. กดปุ่ม เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือ กดปุ่ม  เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล  
 

กำร Import ข้อมูลพื้นฐำน Common Data Set  
1. คลิกเลือกเมนู Admin Tool จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง  
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2. คลิกเลือกเมนู “Import ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set”  

 
3. ท าการ Import ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set  

1) การสร้างไฟล์ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set  

 
- เลือกคณะ/ภาควิชาที่ต้องการสร้างไฟล์ Excel  
- คลิกปุ่ม “สร้างไฟล์ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set”  
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- โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่มาให้เราเลือกที่เก็บไฟล์  
- คลิกเลือก save และก าหนดไดเรกทอรีที่เก็บข้อมูลและชื่อไฟล์  
- เมื่อเปิดไฟล์จะได้ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ดังภาพด้านล่าง  

 
- กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ที่คอลัมน์ Cdsvalues  
- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก่อนจะน าเข้าระบบให้คลิกท่ีเมนู File เลือกค าสั่ง Save as  
- เลือก Save as type : เป็น CSV (Comma delimited)(*.csv) แล้วคลิกท่ีปุ่ม Save  
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- จะปรากฏหน้าต่างเตือนว่า “ชนิดของไฟล์ที่เลือกไม่สามารถ Save ได้ทุก sheet” ให้
คลิกท่ีปุ่ม OK  

 
 

- หลังจากคลิกที่ปุ่ม OK ตามขั้นตอนที่ 3.1.9 จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง ให้
คลิกท่ีปุ่ม Yes  

 
 

- จากนั้นให้ปิดโปรแกรม MS-Excel โปรแกรมจะถามว่า ท่านต้องการ Save ไฟล์ .csv 
หรือไม่ ให้คลิกท่ีปุ่ม No  

 
 

2) การน าเข้าข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set  
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- เลือกคณะ/ภาควิชาที่ต้องการสร้างไฟล์ Excel  
- คลิกปุ่ม “สร้างไฟล์ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set”  

 
 

- โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่มาให้เราเลือกที่เก็บไฟล์  
- คลิกเลือก save และก าหนดไดเรกทอรีที่เก็บข้อมูลและชื่อไฟล์  
- เมื่อเปิดไฟล์จะได้ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ดังภาพด้านล่าง  

 
 

 

- กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ที่คอลัมน์ Cdsvalues  
- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก่อนจะน าเข้าระบบให้คลิกท่ีเมนู File เลือกค าสั่ง Save as  
- เลือก Save as type : เป็น CSV (Comma delimited)(*.csv) แล้วคลิกท่ีปุ่ม Save  
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- จะปรากฏหน้าต่างเตือนว่า “ชนิดของไฟล์ที่เลือกไม่สามารถ Save ได้ทุก sheet” ให้
คลิกท่ีปุ่ม OK  

 
 

- หลังจากคลิกที่ปุ่ม OK ตามขั้นตอนที่ 3.1.9 จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง ให้
คลิกท่ีปุ่ม Yes  

 
 

- จากนั้นให้ปิดโปรแกรม MS-Excel โปรแกรมจะถามว่า ท่านต้องการ Save ไฟล์ .csv 
หรือไม ่ให้คลิกท่ีปุ่ม No  
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3) การน าเข้าข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set  

 
- เลือกไฟล์น าเข้า โดยคลิกที่ปุ่ม “ Browse…”  
- เลือกไฟล์ที่ Save ไว้ในขั้นตอนที่ 3.3.8 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open  

 
 

- คลิกปุ่ม ข้อมูลจะถูกส่งเข้าไปยังฐานข้อมูลเมื่อประมวลเสร็จจะแสดง
กล่องข้อความว่า “น าเข้าข้อมูลเรียบร้อย”  

 
 



73 

- หลังจากนั้นระบบจะน าข้อมูลที่น าเข้ามา แสดงดังภาพด้านล่าง  

 
 
 

กำรบันทึกผลประเมินตน 

กรอกข้อมูลเบื้องต้น มหำวิทยำลัย/คณะ  

 
1. เลือกรายการข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ  

2. กดปุ่ม  เพ่ือกรอกข้อมูล จะแสดงหน้าจอ ดังรูป  

 
3. กรอกข้อมูล  

4. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือ กดปุ่ม  เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล  
 

กรอกผลกำรประเมินตนเอง  
แสดงรายการตัวบ่งชี้ทั้งหมด ดังรูป 
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o แสดงเกณฑ์ประเมินและหลักฐำน (เชิงคุณภำพ)  

 
 

1. เลือกรายการ ตัวบ่งชี้ที่ต้องการ  
2. เลือกแทบ เป้าหมาย จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของตัวบ่งชี้นั้น และเกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนการประเมินจากปีที่แล้ว และให้กรอกเป้าหมายที่ตั้งไว้และเป้าหมายปีต่อไป  
- แท๊บบนัทึกผลการดาเนินงานและรายการหลักฐาน (เชิงคุณภาพ) ดังรูป  
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ให้บันทึกตามข้อที่ก าหนดให้ครบ ระบบจะท าการประมวลผลการด าเนินงานและคะแนนให้อัตโนมัติ 

 
 

1. คลิกเครื่องหมายถูกท่ีเกณฑ์การประเมิน  
2. กรอกผลการด าเนินงาน และ รายการหลักฐาน 
 

กำรท ำ Link รำยกำรหลักฐำน กรอกรายการหลักฐาน ท าแทบคลุม  ที่หมายเลข 

หรือข้อความที่ต้องการท า Link เอกสาร แล้วกดปุ่ม  จะแสดงหน้าจอให ้link เอกสาร 

 
ใส่ที่อยู่อ้างอิง URL ที่ต้องการ  
กดปุ่มตกลง ในการท า Link เอกสาร 
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3. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือ กดปุ่ม  เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล  
o แท๊บผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) เมื่อได้ท าการบันทึกผลการด าเนินงานและหลักฐาน จะแสดงผล 
ดังรูป  

 
 

แท๊บเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  

 
1. เลือกรายการ ตัวบ่งชี้ที่ต้องการ  
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2. เลือกแทบ เป้าหมาย จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของตัวบ่งชี้นั้น และเกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนนการประเมินจากปีที่แล้ว และให้กรอกเป้าหมายที่ตั้งไว้และเป้าหมายปีต่อไป  
 

o แสดงกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน/รำยกำรหลักฐำน (เชิงปริมำณ)  

 
 

1. เลือกรายการ ตัวบ่งชี้ที่ต้องการ  
2. เลือกแทบ เกณฑ์ประเมินหลักฐาน จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของตัวบ่งชี้นั้น และรำยกำร

ข้อมูลพื้นฐำน Common Data Set กรณีที่ท าการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานและ เป้าหมายแล้ว
จะแสดงคะแนน ให้ด้วย  
กำรท ำ Link รำยกำรหลักฐำน (เหมือน เชิงคุณภาพ) 
o กรอกผลด ำเนินงำนเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน (เชิงปริมำณ)  
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1. เลือกองค์ประกอบ  
2. เลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องการกรอกผลด าเนินงาน  
3. เลือก แทบผลการด าเนินงาน/รายการหลักฐาน จะแสดงหน้าจอดังรูป  
4. จะแสดงผลการประเมินตนเองปีนี้ คะแนนการประเมินตนเองที่ได้กรอกไป  
 
วิธีกำรแจ้งปัญหำหรือสอบถำมกำรใช้งำน  

1) # ข้อมูลที่ติดต่อทางโทรศัพท์  
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5522 6000 – 4 ต่อ 1549  

2) # ข้อมูลที่ติดต่อทาง e-mail  
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  
e-mail : dev@nu.ac.th  
และ MSN : cheqa@windowslive.com 
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บทท่ี 7 
 

เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 
 

การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เทคนิคในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลของ 
การด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด อันจะท าให้องค์กรมีคุณภาพ เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถ
ประสบผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เทคนิคในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของบัณฑิต
วิทยาลัย มีดังนี ้
 
แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

การจัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพของบัณฑิต
วิทยาลัยจะเป็นผู้จัดท าแผน โดยในการจัดท าแผนจะน าผลการประเมินจากปีที่ผ่านมาประกอบการ
พิจารณาวางแผนของปีปัจจุบัน โดยเสนอคณบดี รองคณบดี เพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินงาน และมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ทุก 6 เดือน แผนด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดงันี้ 
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ปฏิทินกำรปฏิบัตงิำนกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 
การประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขั้นตอน

การปฏิบัติงานตามแผนผัง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วางแผนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดย
น าผลการประเมินจากรอบปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาวางแผน 

บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานตามตัวบง่ีีคคณุภาพทัคง 
5 องค์ประกอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพรวบรวมเอกสารหลักฐาน และ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR 

คณบดี รองคณบดี และหัวหนา้ส านักงาน ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ 

หัวหน้าส านักงาน รองคณบดี และคณบดี 
ตรวจสอบ 

เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมของทีมผู้ประเมิน พร้อม
ประสานงานกับผู้ประเมิน * 

รับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้ประเมินปีละ 1 ครัคง 

 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งมหาวิทยาลัย 

YES 

YES 

NO 

NO 

P 

D 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 
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แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะผู้ประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้
โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

 คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่ง
สามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกสถาบันก็ได้
ในกรณีที่เปน็ผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
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บทท่ี 8 
 

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 
 

การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดให้แต่ละงานด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามวงจร PDCA ดังนั้น การปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่วางไว้ สิ่งที่เป็นตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา คือ แผนงาน/โครงการภายในบัณฑิตวิทยาลัย มีการ
ปฏิบัติงานตามวงจร PDCA ครบทุกขั้นตอน แต่จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าขั้นตอน 
กระบวนการในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ มีการด าเนินการยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุก
โครงการ จากการรวบรวมผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาซึ่งน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
 
ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

1) บุคลากรบางส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย ยังขาดความตระหนัก ขาดการให้ความส าคัญใน 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) งานประกันคุณภาพจะขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการ คณะท างานที่แต่งตั้ง บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา  มีเพียงบุคลากร
บางส่วนภายในแต่ละงานท่ีได้รับมอบหมายที่มีส่วนร่วม เท่านั้น 

3) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าบางงานขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ท าให้เสียเวลาในการ
จัดท า รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติงานหลายอย่างได้ด าเนินการประจ าอยู่แล้วแต่
ขาดการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

4) ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ยังอยู่ในระหว่างพัฒนา ท าให้ข้อมูลยังไม่
สมบูรณ์ การน าข้อมูลจากระบบมาใช้เกิดการท างานซ้ าซ้อน เสียเวลา เช่น การคัดลอกข้อมูลการตีพิมพ์
และน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วต้องน ามาจัดพิมพ์และเรียบเรียงในอีก
โปรแกรมหนึ่ง เป็นต้น 

5) มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองบ่อยการ
ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
แนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำน 

แนวทางแก้ไขและพัฒนางานการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ควรค านึงถึงข้อต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้องตระหนัก และให้ความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ
โดยอาจเชิญวิทยากรมาให้การอบรมหรือจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  
และก าหนดเป็น TOR ในการมีส่วนร่วม 
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2) ก าหนดให้ทุกกิจกรรม/โครงการของบัณฑิตวิทยาลัยต้องปฏิบัติงานให้ครบตามขั้นตอนPDCA 
โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ทุกไตรมาส หากพบข้อบกพร่องของกิจกรรม/โครงการที่มีการปฏิบัติงานไม่
ครบตาม PDCA ให้ท าการแก้ไข ปรับปรุงให้ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการ 

3) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

4) ก าหนดให้มีชื่อผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในทุกกิจกรรม/โครงการ และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
ระเบียบ 

5) ระบบการบริหารจัดการข้อมูล เน้นให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และรองรับ
การต่อยอดในอนาคต มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และให้โอกาสผู้ใช้ได้ทบทวน
ตรวจสอบ สามารถเรียกใช้งานผ่านระบบได้ง่ายและครอบคลุมทั่วถึงแก่ผู้ต้องการใช้งาน  ตลอดจนเพ่ิม
สารสนเทศให้มีความหลากหลาย สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานใช้กลไก
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจดบันทึกผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงให้
เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถประเมินตนเอง
ได้ และผู้บริหารทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรแต่ละคน โดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
เป็นเป้าหมายกับผลงานที่ปฏิบัติได้จริง อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที่ของบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้นและสนับสนุนวัฒนธรรมการท างานที่มีผลดีต่อองค์กร 

2) อบรม ศึกษาดูงาน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งของรัฐบาล และ
เอกชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการประกัน
คุณภาพ การด าเนินการขององค์กรต่อไป 

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

4) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถสะท้อนถึงปัญหา อุปสรรค ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ควรหาวิธีการให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น และท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรทุก
ระดับให้ความตระหนัก เห็นถึงความส าคัญของคุณภาพผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ต าแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับคู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะผู้บังคับบัญชา  
 
 โดยยินยอมให้ นางเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด  
บัณฑิตวิทยาลัย น าคู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   
 

             ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 
       
          
               

                                                           (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรญัรักษ์) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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