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บทท่ี 1 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต       
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตาม
ภารกิจท้ัง 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 
 1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนนท่ีจะมีความ
แตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2. ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอดุมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษา
ขามพรมแดน และการเคล่ือนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปน
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 
 4. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
 5. สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
(participation) มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7 
สิงหาคม 2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 8. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่ อง  มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เ พ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับให
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
 9. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 
 ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น 
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน 
 2. เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย 
(targets) และเปาประสงค (goals) ท่ีต้ังไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 
 3. เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง 
จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
 4. เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
 5. เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีขอมูล
พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ี
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก ในลักษณะของ
การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงอาจจําแนกไดเปน 2 สวน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก ดังนี้ 
 1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน ท่ีจะทําใหผูบริหาร 
สภาสถาบัน และผูมีสวนไดเสียในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามีความมั่นใจวา 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการตามพันธกิจไดบรรลุตามจุดมุงหมาย และเปาหมายที่กําหนด 
  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 

• การควบคุมคุณภาพ 
• การตรวจสอบคุณภาพ 
• การประเมินคุณภาพ 

 2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยผูประเมินท่ีไดรับมอบหมายจาก สมศ. เพ่ือมุง
ใหมีการพัฒนาคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้นและเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตามเอกลักษณและจุดเนนของสถาบันการศึกษา 
  กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย 

• การตรวจสอบคุณภาพท่ีผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
• การประเมินคุณภาพ 
• การใหการรับรอง 

การประกันคุณภาพท้ัง 2 สวน สามารถสรุปเปนองคประกอบและความสัมพันธระหวางการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ดังนี้ 
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การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 
ผูรับผิดชอบ :  

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ผูรับผิดชอบ :  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ
เรียกยอวา สมศ. 

กระบวนการ : 
• การควบคุมคุณภาพ 
• การตรวจสอบคุณภาพ 
• การประเมินคุณภาพ 

กระบวนการ : 
• ตรวจสอบคุณภาพ 
• ประเมินคุณภาพ 
• การใหการรับรอง 

 
 นอกจากองคประกอบและความสัมพันธดังกลาวแลว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 48 และมาตรา 49 ซึ่งกําหนดให
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) นั้น จะเห็นไดวาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ทําให
ระบบการประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ในขณะท่ีการประเมินคุณภาพภายนอกเนนการประเมินผล
การจัดการศึกษาเปนหลัก ดังนั้นความเชื่อมโยงระหวางกันประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จึงเปนส่ิงจําเปนโดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากรูปท่ี 1.1 ดังนี้ 

 
 

รูปท่ี 1.1 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 จากรูปท่ี 1 จะเห็นวา มหาวิทยาลัยจําเปนตองทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน โดยเอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การติดตามตรวจสอบของตนสังกัดหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยตองจัดสง SAR ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินป
การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของมหาวิทยาลัยในทุกองคประกอบ 

การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษายังเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา ดังท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีวาดวยการ
บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปน
เลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการ
อุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน 
เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป 
 ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 
2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู ซึ่งมาตรฐานยอยท้ัง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวย
มาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ท้ังใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสราง
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกจากนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานท่ีสงเสริมความเปนอิสระและ
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย อาทิ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 
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หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอื่นๆ  
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่
กําหนด ท้ังมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
และสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในรูปท่ี 1.2 
 

 
 

รูปท่ี 1.2 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
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บทท่ี 2 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สาระสําคัญท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 คือ การประกันคุณภาพภายในจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษา
รวมกับหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ 
การสนับสนุนทรัพยากรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี
การประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป 
พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต
หลักการสําคัญสามประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระ
ในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบันท่ีจะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability)       
             ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติฯ 
ฉบับป พ.ศ. 2545 จนกระท่ังกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แทนฉบับเดิม (พ.ศ.2546) โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาท่ีหลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก
สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปล่ียนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย 
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การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให
หนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสาม 
ปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษาตอสาธารณชน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ไดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเรื่อยมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑการ
ดําเนินการสอดคลองตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะคํานึงถึง 
1.1 องคประกอบคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 9 ดาน คือ 

1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
2) การเรียนการสอน 
3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
4) การวิจัย 
5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 
6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7) การบริหารและการจัดการ 
8) การเงินและงบประมาณ 
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

นอกจากนี้ยังคํานึงถึงนโยบายและมาตรการของภาครัฐ เชน องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี โดยระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น 
คํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาดังกลาว และถือเปนกลไก เปนเคร่ืองมือท่ีจะตรวจสอบ 
ประเมิน กระตุนการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุงใหเกิดคุณภาพและการสรางวัฒนธรรม
คุณภาพใหเกิดขึ้นในมโนสํานึกของคณาจารย บุคลากร และนิสิตทุกคน 
  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุงเนนใหเกิดวงจร
คุณภาพ (PDCA) ในการดําเนินงานทุกพันธกิจ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงาน
เทียบเทา โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบ
คุณภาพการศึกษาท่ีกําหนด  

1.2 คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
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2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการตางๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น เพ่ือทําหนาท่ีขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไปสูเปาหมาย 
โดยแบงเปนหลายระดับตามหนาท่ีและความสําคัญ ดังนี้ 

2.1 สภามหาวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนประธาน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูแทนฝายบริหาร ผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ เปน
กรรมการ โดยมีหนาท่ีหลักดังนี้ 

• กําหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ 
• กํากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
• กํากับและติดตามมาตรฐานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
• พิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
2.2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเปนประธาน ประกอบดวย

รองอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนยเปนกรรมการ โดยมีหนาท่ีหลักดังนี้ 
• กํากับนโยบายและใหความเห็นชอบแผนดําเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารคุณภาพ 
• กํากับมาตรฐานของหนวยงานภายในมหาวทิยาลัย 
• พิจารณาเปาหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอการ

รับรอง 
• กํากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

2.3 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอธิการบดี
เปนท่ีปรึกษา รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลเปนประธาน ประกอบดวยรองคณบดี/รองผูอํานวยการท่ี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงานเทียบเทา เปนกรรมการ และผูชวย
อธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

• วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
• กําหนดและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
• จัดทําแผนและควบคุมติดตามกิจกรรมตางๆ ของการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
• จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 
• ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการรับรองมาตรฐาน 
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• เตรียมความพรอมในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายนอก 

2.4 คณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีท่ีดูแลเปนประธาน ประกอบดวย
บุคลากรผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงานเทียบเทา เปนกรรมการ โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

• เ พ่ือสรางเครือขายผูปฏิ บั ติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย และรวมแลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการ/ปญหา และวิธีการแกไขการทํางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

• ติดตามความกาวหนาและดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงานตนเอง 
• ประสานงานและดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
• รวมพิจารณานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนเองมา

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
• เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังรวมกันยกระดับการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
• รวมกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

3. กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หนวยงาน
เทียบเทา 

3.1 คณะ/หนวยงานเทียบเทา จัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหาร และติดตามการดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกดิความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 คณะ /หนวยงานเทียบเทา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยงาน ใหสอดคลองกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือใชกํากับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3.3 คณะ/หนวยงานเทียบเทา จัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติ
พันธกิจของหนวยงาน โดยเฉพาะดานการผลิตบัณฑิต และการวิจัย  

3.4 คณะ/หนวยงานเทียบเทา กําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคลองตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังกําหนดตัวบงชี้ 
อัตลักษณท่ีแสดงใหเห็นจุดยืน/ตัวตนของคณะ/หนวยงาน 
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3.5 คณะ/หนวยงานเทียบเทา จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพท่ีประกอบดวยการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพของ
หนวยงาน 

3.6 คณะ/หนวยงานเทียบเทา จัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานขึ้นเปนการภายในไดตามท่ีจะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

3.7 คณะ/หนวยงานเทียบเทา จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และ
เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตาม
องคประกอบคุณภาพท่ีกําหนด 

3.8 คณะ/หนวยงานเทียบเทา จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพตามองคประกอบ/ตัว
บงชี้คุณภาพ และตามขอเสนอแนะของกรรมการผูประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัย โดย
หนวยงานตองดําเนินการตามแผนดังกลาวใหครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการ
ดําเนินการในรายงานการประเมินตนเองของหนวยงานในปการศึกษาถัดไป 
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับคณะและ
หนวยงานเทียบเทานั้น มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การเตรียมการของหนวยงานกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 
 2. การเตรียมการของหนวยงานระหวางการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 
 3. การดําเนินการของหนวยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 
โดยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 

การเตรียมการของหนวยงานกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน 

 1. การเตรียมรายงานประจําป 
  1.1 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช
รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
   ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพ่ือใชประโยชนในเชิงนโยบาย
และการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ต้ังแตการ
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน(common data set) และเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมท้ังการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e - SAR) รวมท้ังเปดเผยตอสาธารณะเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใชฐานขอมูลดังกลาวในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดสงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย 
  1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
   1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลา
เดียวกับท่ีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารท่ี
ระบุในรายงานการประเมินตนเองตามท่ีกําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE 
QA Online)  
   2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวก
ตอการเรียกใชในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งสามารถเรียกหา
เอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐาน
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อางอิงท่ีเกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและองคประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) 
หรือเชื่อมโยง (link) ไวบนระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําให
การจัดเก็บเปนระบบและงายตอการคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหนวยงาน 
 2. การเตรียมขอมูล  
  2.1 กรอกขอมูลในระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS) ซึ่ง
เปนระบบที่จะตองดําเนินการเพิ่มเติมขอมูลใหเปนปจจุบันไดอยางตอเนื่องเพ่ือตรวจสอบสถานะ
ของหนวยงาน และใชเปนขอมูล/หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 
  2.2 จัดทํารายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอางอิงของแตละเกณฑ
การประเมินในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังหมดทุกรายการ 
โดยสามารถเชื่อมโยง(link) จากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS)  
  2.3 หากเอกสารที่อางถึงมีขนาดใหญมาก จะตองนําฝากไวท่ี server ของ
หนวยงาน และเชื่อมโยง URL มาท่ีระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
และควรตรวจสอบ URL ใหถูกตอง ซึ่งตองพึงระวังในการปรับเปล่ียน URL ของหนวยงาน เพราะ
หลักฐานท้ังหมดจะตองพรอมในการเปดดูไดเสมอทุกครั้ง 
 3. การเตรียมบุคลากร 
  3.1 การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆดังตอไปนี้ 
   1) ทําความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไรมีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 
   2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถาม หรือการ
สัมภาษณโดยยึดหลักวาตอบตามส่ิงท่ีปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 
   3) เปดโอกาสใหมีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรางความ
กระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร 
   4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพคือภารกิจประจํา
ของทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
  3.2 การเตรียมบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีผูประสานงาน 
   1) ในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร 1 - 3 คน ทําหนาท่ีประสานงาน
ระหวางคณะผูประเมินกับบุคลากรภายในหนวยงาน และอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
   2) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผน/กําหนดการประเมินอยางถองแท 
   3) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของหนวยงานเพ่ือสามารถใหขอมูลตอ 
ผูประเมินรวมท้ังตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรืองานใดหากผูประเมินตองการขอมูลเพ่ิมเติมท่ี
ตนเองไมสามารถตอบได และมีรายชื่อสถานท่ีหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีคณะกรรมการประเมินจะ
เชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน 
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   4) ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันวาจะเชิญมาเวลาใดหองใดหรือพบกับใคร 
   5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที 
 4. การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน 
  4.1 หองทํางานของคณะผูประเมิน 
   1) จัดเตรียมหองทํางาน และโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยเปนหองท่ีปราศจากการรบกวนขณะทาํงานเพ่ือความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 
   2) จัดเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางาน และอุปกรณเสริมอื่นๆ ให
คณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 
   3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขท่ีจําเปน ไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง 
   4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร สําหรับการตรวจประเมินใหคณะกรรมการทุกทาน 
โดยจะตองมีโปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เปนอยางนอย
และจัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ และตารางคํานวณไวใหพรอมในเครื่องคอมพิวเตอร 
   5) หองทํางานควรอยูใกลกับท่ีจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ 
   6) ควรประสานงานกับคณะผูประเมินเพ่ือทราบความตองการพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  4.2 หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะ
ใหเหมาะสมกับ การใชงาน 
 5. การเตรียมการประสานงานกับคณะผูประเมิน 
  5.1 หนวยงานประสานงานติดตอคณะกรรมการตรวจประเมิน และแจงรายชื่อ
มายังฝายประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดทําคําส่ังแตงคณะกรรมการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 
   1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา จํานวนอยาง
นอย 3 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ประกอบดวย 

• ประธานคณะกรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผู ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ี
มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

• กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
เปนผูผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง  
ซึ่งสามารถใหคําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีรับการ
ประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได  

• กรรมการและเลขานุการ เปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอก
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ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผูผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
   2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา จํานวนอยาง
นอย 3 คน โดยมีผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ
คณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

• ประธานคณะกรรมการ  เปนผูประ เมินจากภายในหรือนอก
มหาวิทยาลัยก็ได ในกรณีท่ีเปนผูประเมินภายในมหาวิทยาลัยตองอยูนอกสังกัดคณะท่ีประเมิน 
โดยประธานตองเปนผูท่ีขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

• กรรมการ  
 กรณีเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําท่ี
จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอคณะท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. ก็ได 

 กรณีเปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย เปนผูผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

• กรรมการและเลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกคณะหรือ
หนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผูผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือ ท่ี
มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

• คณะกรรมการไมสามารถตรวจประเมินในหนวยงานท่ีตนเองสังกัดได 
• มีผูประเมินคนเดิมจากการตรวจประเมินจากปกอนอยางนอย 1 คน 

  5.2 หนวยงานแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวาคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมท้ังจัดสง username และ password ใหคณะกรรมการ
ประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพ่ือเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวัน
รับการตรวจเย่ียมอยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน จะตองแจงใหฝายประกันคุณภาพจัดสงรหัสประจําตัว 
(ID code) ใหดวย เพ่ือใหประธานฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลพ้ืนฐาน 
(common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการ
ประเมินฯ เขาสูระบบ  
  5.3 หนวยงานจะตองแจงรายชื่อผูทําหนาท่ีประสานงานของระดับภาควิชา/คณะ
วิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมท้ังเบอรโทรศัพทและ e-mail address 
สําหรับติดตอประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือรวม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การให
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ขอมูลท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพ่ิมเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ เปนตน 
  5.4 จัดสงคูมือของหนวยงานและแจงคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
การตรวจประเมิน ในระบบ CHE QA Online ตอคณะผูประเมินกอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยาง
นอย 2 สัปดาห  

การเตรียมการของหนวยงานระหวางการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 

 1. เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในหนวยงานไดรวมรับฟงคณะผูประเมินชี้แจง
วัตถุประสงค และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
 2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานงานตามปกติ ระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับ
การนําเย่ียมชมหรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน 
 3. จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ท้ังนี้เพ่ือประสานงานกับ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับขอมูลท่ีคณะผูตรวจเยี่ยมตองการเพ่ิมเติม และเพ่ือนําเย่ียมชมหนวยงาน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
 4. ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน
สวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก 
 5. บุคลากรท้ังหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมิน เมื่อ
ส้ินสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปดโอกาสใหซักถาม หรือขอความคิดเห็นไดตามความเหมาะสม 

การดําเนินการของหนวยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

 1. ผูประสานงาน จะตองติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(AS3) ฉบับจริง และไฟลแบบประเมินผล (excel) รวมถึงหลักฐานประกอบการเบิกคาใชจาย
ท้ังหมด นําสงฝายประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 15 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน พรอม
ตรวจสอบผลการประเมินในระบบ CHE QA Online ใหตรงตามรายงานผลการประเมินฯ (AS3)  
 2. ผูบริหาร และผูเกี่ยวของนําผลการประเมินเขาสูการประชุม หรือสัมมนาระดับตางๆ 
เพ่ือวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง ตามขอเสนอแนะของคณะผูประเมิน ซึ่งประกอบดวย
แนวทางและกิจกรรมท่ีตองดําเนินการกําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม ตลอดจน
ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
นําสงฝายประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 30 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน 
 3. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญ และกําลังใจโดยแสดงใหเห็นวาหนวยงาน 
ชื่นชมผลสําเรจ็ท่ีเกิดขึ้น และตระหนักวาท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 
 4. หนวยงานอาจพิจารณาใหขอมูลยอนกลับแกคณะผูประเมิน เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป 
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รูปท่ี 2.1  แสดงขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
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บทที่ 3 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตามองคประกอบคุณภาพ 

 ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 และแกไขเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพที่มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหนวยงานตน
สังกัดกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. โดยการพัฒนาตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพใหครอบคลุมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหนวยงาน
เทียบเทา ในลักษณะมุงเนนตามพันธกิจของหนวยงาน สําหรับคณะหรือหนวยงานที่มีการเรียนการ
สอน (ผลิตบัณฑิต) นั้น มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ รวม
จํานวน 39 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตาราง 3.1 องคประกอบและตัวบงชี้สําหรับหนวยงานที่มีการเรียนการสอน 

 
 
 

องคประกอบ/ตวับงชี ้

ชนิด
ของ
ตัว
บงชี้ 

ความ
สอดคลอง 

การคิดรอบป 

 
สกอ. สมศ. 

ป 
การศึกษา 

ป
ปฏิทิน 

ป 
งบประมาณ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน P      
1.2 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดต้ังหนวยงาน 

O      

1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
หนวยงาน 

O      

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2.1 อาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอก I      
2.2 อาจารยประจําทีดํ่ารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
I      

2.3 สื่อ อุปกรณการศกึษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

I      

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร 

P      

2.5 ระบบพัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

P      

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน P      
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
P      

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการเสรมิสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศกึษา 

O      

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O      

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโทและ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ 

O      
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องคประกอบ/ตวับงชี ้

ชนิด
ของ
ตัว
บงชี้ 

ความ
สอดคลอง 

การคิดรอบป 

 
สกอ. สมศ. 

ป 
การศึกษา 

ป
ปฏิทิน 

ป 
งบประมาณ 

2.11 ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรบัการตีพิมพหรือ
เผยแพร  

O      

2.12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทีไ่ดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

O      

2.13 การพัฒนาคณาจารย  O      
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 
P      

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

P      

องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
4.1 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

I      

4.2 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

P      

4.3 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

P      

4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีไ่ดรบัการ
ตีพิมพหรือเผยแพร  

O      

4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน 

O      

4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ 

O      
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องคประกอบ/ตวับงชี ้

ชนิด
ของ
ตัว
บงชี้ 

ความ
สอดคลอง 

การคิดรอบป 

 
สกอ. สมศ. 

ป 
การศึกษา 

ป
ปฏิทิน 

ป 
งบประมาณ 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

P      

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

P      

5.3 การนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

O      

5.4 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรอืองคกรภายนอก 

O      

5.5 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา
สังคมในดานตางๆ 

O      

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P        

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการบรหิาร

หนวยงานและผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน 

P      

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู P      
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
P      

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง P      
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณะ

กรรมการบริหารหนวยงาน 
O      

7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารหนวยงาน 

O      
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องคประกอบ/ตวับงชี ้

ชนิด
ของ
ตัว
บงชี้ 

ความ
สอดคลอง 

การคิดรอบป 

 
สกอ. สมศ. 

ป 
การศึกษา 

ป
ปฏิทิน 

ป 
งบประมาณ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ P      
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

P      

9.2 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด 

O      

  รวมจํานวนตัวบงชี้ 39 23 16    
  Input 4      
  Process 17      
  Output 18      
 
หมายเหตุ : ในแตละรอบปการประเมิน อาจมีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐ ซึ่งฝายประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดทําเอกสารเพิ่มเติมรายละเอียดประกอบการ
ประเมิน  
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องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

หนวยงานแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ที่หนวยงานจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและ
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของหนวยงาน ที่สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

กระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ คณะกรรมการบริหารหนวยงานเปด
โอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิกทุกกลุมในหนวยงาน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่
กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งอาจารย เจาหนาที่ นิสิต ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน 
ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

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

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

การศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานหนวยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา 
9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหนวยงาน (ถามี) 
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 
11. แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบงชี้  จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1.2 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง

หนวยงาน 
1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

หนวยงานมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก หนวยงานจําเปนตองมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานดําเนินงาน
สอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
ดังนั้น หนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผน
ดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของ
หนวยงานและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตอง
เหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติหนวยงาน  
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมหนวยงาน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ 

ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
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6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย 
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารหนวยงานเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหาร
หนวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการจัดทํ าแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับนโยบายของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หนวยงาน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในหนวยงาน 
และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ บริหารหนวยงาน 
โดยเปนแผนที่ เชื่อมโยงกับ
ป รั ชญาห รื อ ป ณิ ธ านแล ะ 
พระราชบัญญั ติหนวยงาน 
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมหนวยงานกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนปรัชญาหรือปณิธานของ
หนวยงานที่เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน โดย
สมาชิกภายในหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของได
รับทราบโดยทั่วกัน  
1.1 กรณีกําหนดปรัชญาหรือปณิธานใหม : หนวยงาน

ควรดําเนินการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกัน
ทั้งผูบริหาร อาจารยและบุคลากร โดยมีรายงาน
สรุปผลหรือรายงานการประชุมที่พิจารณาเกี่ยวกับ
การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน โดยอาจารย 
บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ
พิจารณา  แลวเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

1.2 กรณีการทบทวนปรัชญาหรือปณิธาน : หนวยงาน
ควรพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพการณ
ปจจุบันของหนวยงาน โดยใหผูบริหาร อาจารย 
และ บุคลากรภายในหน วยงานและผู มี ส วน
เกี่ยวของรับทราบโดยทั่วกัน และเสนอให
คณะกรรมการบริหารหนวยงานพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

2. มีการดําเนินการเผยแพรหรือสรางความเขาใจในปรัชญา
หรือปณิธาน เพ่ือเปนที่ยอมรับของทุกฝาย อันนําไปสู
ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
ปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดไวรวมกัน โดยมีเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงการเผยแพรหรือสรางความเขาใจใน
ปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงานใหแกสมาชิกใน
หนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบ 

3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) 
ของหนวยงาน เพ่ือนําหนวยงานไปสูความสําเร็จที่พึง
ประสงค โดยแผนกลยุทธประกอบดวยวิสัยทัศน (vision) 
พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค 
(objective) 

4. มีการจัดทําหรือพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน  นโยบายของหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย จุดเนนของหนวยงาน ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และแผน
อุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและมาตรฐานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ  

5. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธควรวิเคราะห SWOT 
(จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม) เพ่ือนําไปสูการ
กําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ
หนวยงาน 

6. มีการจัดทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือ
ปณิธาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
และกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมี
ประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลองกัน 

7. มีการดําเนินการประชาพิจารณแผนกลยุทธที่จัดทําขึ้น
รวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและบุคลากร เพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับของทุกฝาย  

8. คณะกรรมการบริหารหนวยงานพิจารณาใหความ
เห็นชอบหรืออนุมัติแผนกลยุทธที่ผานการประชาพิจารณ 
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธ
ร ะ ดั บ หน ว ย ง า น ไ ป สู ทุ ก
หนวยงานภายใน 

1. มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอย
ภายใน ถึงวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายของกลยุทธ  

2. มีการกําหนดใหหนวยงานยอยภายในรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ 

3. มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผน 
กลยุทธของแตละหนวยงานยอยภายใน และมีการ
มอบหมายอยางเปนทางการ 

3. มีก ร ะบวนการแปลงแผน 
กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของหนวยงาน โดยมี
การจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการ
แปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตามกระบวนการ
ของ Balance scorecard ซึ่งไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน 

2. มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําปในทุก
พันธกิจ 

4. มี ตัวบ งชี้ ของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป และ
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป 

1. มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของ
แตละตัวบงชี้ที่จะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (ควรจัดทํา
พรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป) 

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและบุคลากรที่
เกี่ยวของในการดําเนินการตามตัวบงชี้ เขามามีสวนรวม
ในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย  

3. มีรายชื่อผูมีสวนรวมในการกําหนดตัวบงชี้ และคา
เปาหมายของตัวบงชี้ในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

5. มีการดํ า เนิ นงานตามแผน 
ปฏิ บั ติการประจํ าปครบ  4 
พันธกิจ 

1. มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินการและสรางความ
เชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่
เหมาะสม 
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2. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป และรายงาน
ผลการดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน เพ่ือติดตามความกาวหนาและพิจารณา 
แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

6. มีการติดตามผลการดําเนิน 
งานตามตั วบ งชี้ ของแผน 
ปฏิ บั ติการประจําป  อยางนอย 
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

1. มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม 

2. มีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคา
เปาหมายเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน เ พ่ือพิจารณาความกาวหนาและปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการอยางตอเนื่อง (อยางนอยปละ 
2 ครั้ง) หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึง
สาเหตุและแนวทางการแกไขปรับปรุง 

3. มีการดําเนินการปรับปรุง ในกรณีที่ติดตามผลและไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได 

7. มีการประเมินผลการดําเนิน-
งานตามตั วบ งชี้ ข อ งแผน 
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหาร
และคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานเพื่อพิจารณา 

1. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ โดย
การเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนิน งานตามแผน
กลยุทธกับคาเปาหมายเปนประจํา 

2. มีการนําผลการประเมินเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหนวยงานพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

8. ม ีก า รนําผลการพ ิจ า รณา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

1. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารหนวยงานไปดําเนินการ และพิจารณา
จัดทําแผนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปตาม
ขอเสนอแนะ  

2. มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับ
การปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานที่นํามาประกอบการอางอิงตองเปนหลักฐานที่แสดงที่มาหรือ 
มีการอนุมัติใหความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 : ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

คณะหรือหนวยงานเทียบเทาเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตและ
พัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู การบริการวิชาการ
แกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งหนวยงานทําใหเกิดความหลากหลายตาม
ภารกิจหลัก ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้แตละหนวยงาน
มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของหนวยงานที่หลากหลายตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
หนวยงาน นําไปสูการกําหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานซึ่งทําใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจดังกลาว 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหนวยงาน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในหนวยงานโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา
รอยละ 80 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งหนวยงานและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

5. ผู เรียนมีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ  ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงานจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มี การกํ าหนดกลยุ ทธ การ
ปฏิ บั ติ งานที่ สอดคล องกั บ 
อัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งหนวยงาน โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหนวยงาน 

1. หนวยงานมีปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งหนวยงาน รวมท้ังแผนกลยุทธ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

2. หนวยงานมีแผนพัฒนาคุณภาพหนวยงานในดานตางๆ 
(นอกเหนือจากดานการประกันคุณภาพการศึกษา) ที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ และ
บุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 
ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

1. หนวยงานมีการสรางระบบการมีสวนรวมที่เปดโอกาสให
ผูเรียนและบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ของหนวยงานที่กําหนดไว 

2. หนวยงานมีการสํารวจหรือรวบรวมขอมูลที่แสดงใหเห็น
วาบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาคมในหนวยงานโดย
อยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ 
80 

• หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมใน
หนวยงาน โดยอยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ 80 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้ ง
หนวยงานและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชนและสรางคุณคา
ตอสังคม 

• หนวยงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของ
การดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และ
พันธกิจของหนวยงาน 

5. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่สะทอน
ถึงอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งหนวยงานจนเปนที่
ยอมรั บ ในระดั บชาติ ห รื อ
นานาชาติ 

• มีหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือ
การไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดี
ในการขับเคล่ือนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศ
เกียรติคุณ เกียรติบัตร หรือหนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 : ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของหนวยงาน (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

คณะหรือหนวยงานมีการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หนวยงานที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของหนวยงาน ซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของ
หนวยงานนั้น 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงาน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในหนวยงานโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา
รอยละ 80 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

5. หนวยงานมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด 
และไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มี การกํ าหนดกลยุ ทธ การ
ปฏิ บั ติ งานที่ สอดคล องกั บ
จุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงาน 
โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

1. หนวยงานมีการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดน
ของหนวยงาน 

2. หนวยงานมีแผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป 
รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเอกลักษณ 
จุดเนน หรือจุดเดนของหนวยงาน ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ และ
บุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 
ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

1. หนวยงานมีการสรางระบบการมีสวนรวมที่เปดโอกาสให
ผูเรียนและบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ของหนวยงานที่กําหนดไว 

2. หนวยงานมีการสํารวจหรือรวบรวมขอมูลที่แสดงใหเห็น
วาบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาคมในหนวยงานโดย
อยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ 
80 

• หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมใน
หนวยงาน โดยอยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ 80 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
จุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอสังคม 

 

• หนวยงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของ
การดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของ
หนวยงานที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานที่ เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ 
จุดเนนหรือจุดเดนของหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ 

5. หนวยงานมี เอกลักษณตาม
จุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

• มีหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือ
การไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดี 
เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หรือ
หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
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องคประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต
การกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ
รวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบ
ตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและ
ระบบการพัฒนาอาจารย (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรู
อ่ืน (จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต (ซ) องคประกอบอื่นตามท่ีแตละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 กระทรวงศึกษาธิการ 

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงชี้  จํานวน 13 ตัวบงชี้ คือ 
2.1 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.2 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
2.3 ส่ือ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  
2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
2.5 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 
2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
2.10  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ  
2.11  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
2.12  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
2.13  การพัฒนาคณาจารย  
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของหนวยงานในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น 
หนวยงานจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเนนของหนวยงาน 

เกณฑการประเมิน : หนวยงานสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี ้
แนวทางท่ี 1 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 ขึ้นไป  
แนวทางท่ี 2 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 12 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 
แนวทางท่ี 1 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก เทากับ 
 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5  
 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  
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แนวทางที่ 2 
1. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ

ปท่ีผานมา เทากับ รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละ
ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 
 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา x 5 

 
 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑ

การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการ
สําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได
สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ 

3. หนวยงานสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได 
ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 

 

ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน 
3. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีผานมา 
หมายเหตุ : อางอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
หนวยงานถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให

อาจารยในหนวยงานทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ 
อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศการ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของ
หนวยงาน 

เกณฑการประเมิน : หนวยงานสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี ้
แนวทางท่ี 1 คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 30 ขึ้นไป 
แนวทางท่ี 2 คาการเพิ่ มขึ้ นของรอยละของอาจารยประจํ า ท่ี ดํ ารงตํ าแหน ง 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เตม็ 5 เทากับ รอยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 
แนวทางท่ี 1 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเทากับ 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ  

 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 5  
 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
แนวทางท่ี 2 
1. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจํา ท่ี ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา เทากับ รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ี
ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปท่ีประเมิน 
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2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 
 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา x 5 

 
 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ :  

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไม
จําเปนตองเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 

ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน 
3. จํานวนอาจารยประจําท่ีท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีผานมา 
หมายเหตุ : อางอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS) 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.3 : ส่ือ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
นอกเหนือจากการเรียนการสอน หนวยงานควรจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน 

โดยเฉพาะในเรื่องการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา อุปกรณการศึกษา แหลงการเรียนรู อ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการ
นักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดาน
กายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน ส่ิงแวดลอมในหนวยงาน หองเรียน สุขา หองสโมสร
นิสิต ระบบความปลอดภัย การรักษาความสะอาด เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีบริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
2. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต

อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบ
ไรสาย 

3. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ เชน บริการโสตทัศนูปกรณ บริการ
สงเสริมสุขภาพ หรือพ้ืนท่ีนันทนาการ เปนตน  

4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจน บริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องหองสุขา ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1 – 4 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีบริการแหล ง เรี ยนรู ผ าน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
1. มีการจั ดบริ การแหล งเรี ยนรู ผ านระบบเครือข าย

คอมพิวเตอร เชน เว็บรายวิชา (A-Tutor), เว็บเคาโครง
รายวิชา (Syllabus), เว็บการศึกษาไฮบริด (SOT) เปนตน 

2. มีโครงการ/กิจกรรมฝกอบรมหรือใหความรูความเขาใจ
กับนิสิตในการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร แกนิสิต  
อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสิตอยางนอย
ในดานหองเรียนหองปฏิบัติ 
การ อุปกรณการศึกษา และ
จุดเชื่อมตออินเตอร เน็ตใน
ระบบไรสาย 

1. มีการจัดบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

2. มีโครงการ/กิจกรรมฝกอบรมหรือใหความรูกับนิสิตใน
ดานกายภาพและการพัฒนานิสิตท่ีหนวยงานจัดใหนิสิต 
อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3. มี บ ริ ก า ร ส่ิ ง อํ า น วยคว าม
สะดวกท่ีจํ า เปนอื่ นๆ  เชน 
บริการโสตทัศนูปกรณ บริการ
สงเสริม สุขภาพ  หรือ พ้ืนท่ี
นันทนาการ เปนตน 

1. มีการจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ เชน 
บริการโสตทัศนูปกรณ บริการสงเสริมสุขภาพ หรือพ้ืนท่ี
นันทนาการ เปนตน 

2. มีโครงการ/กิจกรรมฝกอบรมหรือใหความรูความเขาใจ
กับนิสิตในดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนตางๆ ท่ี
หนวยงานจัดใหนิสิต อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4. มีระบบสาธารณูปโภค การ
รักษาความสะอาด และการ
รั กษาความปลอดภัยของ
อ าค า รตลอดจน  บริ เ วณ
โดยรอบอยางนอยในเรื่องหอง
สุขา  ประปา  ไฟฟา  ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ
ป องกันอัคคี ภัย ในบริ เ วณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. มีการจัดบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความ
สะอาด  และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจน บริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องหองสุขา 
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. มีโครงการ/กิจกรรมฝกอบรมหรือใหความรูความเขาใจ
กับนิสิตในดานระบบสาธารณูปโภค การรักษาความ
สะอาด  และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่หนวยงานจัดใหนิสิต อยาง
นอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
5. มีผลการประเมินคุณภาพของ

บริการในขอ 1 – 4 ทุกขอไมตํ่า
กวา  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

• รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการใน
ขอ 1 – 4 

6. มี ก า ร นํ า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น
คุณภาพในขอ 5 มาใชเปน
ข อ มู ล ใ น ก า ร พัฒน า ก า ร
จัดบริ การด านกายภาพ ท่ี
สนองความตองการของผูรับ- 
บริการ 

• นําผลการประเมินคุณภาพในขอ 5 มาใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความ
ตองการของผู รับบริการ เชน แผนการปฏิบัติการ
พัฒนาการดานตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปการศึกษา 2553  
(สําหรับหนวยงานการเรียนการสอน) 

 

45 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
หนวยงานมีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ

และความพรอมของหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการที่

รับผิดชอบของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน 
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตาม 
ตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

 (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน 
ขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป 
ทุกหลักสูตร 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 
2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้
และทุกหลักสูตรเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางหนวยงานกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมด 
ทุกระดับการศึกษา  
หมายเหตุ : 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับ
หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนิสิต แตไมนับรวม
หลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

2. การนับจํานวนนิสิตในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนิสิตในปการศึกษา
นั้นๆ และนับท้ังนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีต้ังและนอกท่ีต้ัง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตร
ใหมหรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหาร
หลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกัน
ท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 

4. ยกเวนการประเมินในเกณฑขอท่ี 7 – 8 เฉพาะหนวยงานที่ไมเปดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ขอ 

• หนวยงานท่ีเปดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา : มีการ
ดําเนินการครบ 8 ขอ 

• หนวยงานท่ีไมเปดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา : มีการ
ดําเนินการครบ 6 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร

ใหม และปรับปรุ งหลักสูตรตาม
แนวทา งปฏิ บั ติ ท่ี กํ า หนด โดย
คณะกรรมการที่ รับผิดชอบของ
หนวยงาน และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

1. มีคําส่ัง/เอกสารกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบพิจารณา
หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง (คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร ควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณใน
สาขาวิชานั้นๆ) 

2. มีคูมือ/เอกสารกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการ
ดําเนินการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร 
เชน คูมือบริหารหลักสูตร  

3. การเปดหลักสูตรใหม ประกอบดวยแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 มีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชา

นั้นๆ  ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด  
3.2 การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับ

นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติหรือไม  

3.3 หนวยงานมีความพรอมในการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม 

3.4 มีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการ
ของหลักสูตรใหม  และคํานวณจุดคุม ทุน
ประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
4. การปรับปรุงหลักสูตร ประกอบดวยแนวทางการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 การศึกษาความกาวหนาทาง วิชาการของ

สาขา วิชานั้นๆ  
4.2 การศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู-

ประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อให
ทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 

5. การเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผาน
การพิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน 
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปน
ตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย 

1. มีคําส่ัง/เอกสารกําหนดบุคคลหรือคณะ กรรมการท่ี
รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร 

2. มีคูมือ/เอกสารกําหนดหลักเกณฑ วิธีการขั้นตอน
การดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร เชน 
คูมือบริหารหลักสูตร  

3. การปดหลักสูตร  โดยพิจารณาหลักสูตร ท่ีไม
สอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน 
หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตรท่ีองค
ความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ เปนตน 

4. หลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอ
เรื่องผานการอนุมัติของคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะ
วิชา สภาวิชาการ เปนตน และเสนอสภาสถาบัน
เ พ่ื อ พิจา รณาอนุ มั ติ  รวม ท้ั งแจ ง สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให

เ ป น ไ ป ต า ม เ กณฑ ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และ
ก ร อบม าต ร ฐ านคุณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ  สํ า ห รั บ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

1. หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตองเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตองดําเนินการให
เปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน 

2. มีการดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ยกเวนหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงกอนปการศึกษา 2555) 

3. มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินท่ีสะทอนการดําเนินการตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณี
ท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ท้ังใน
ประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหาร
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุน
และการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของ
ตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มี
การควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัว
บงชี้ ท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอ
ผูเกี่ยวของและสาธารณชน 

4. สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควร
ทําการศึกษาอยางละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร 
ท้ั ง นี้  คณะกร รมกา ร พัฒนาห ลัก สูต รคว รมี
ผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 
1  คน ในกร ะบวนกา ร พัฒนาห ลัก สูต ร  และ
ดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตาม
กําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม

กํ ากั บ ให มี ก า ร ดํ า เนิ น  การ ได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
ก รอบม าต ร ฐ านคุณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 
ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละปทุก
หลักสูตร 

1. มี ก า รสร า งกลไกกํ า กั บ ดู แล ให ทุ กห ลัก สูต ร
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ท้ังนี้ อาจเปนชุด
เดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา 
หรือคณะวิชาท่ีมีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

2. จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตร
ตามตัวบงชี้และเกณฑท่ีกําหนดอยางนอยทุกป
การศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการ
หลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 

3. มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ท่ีกําหนดของแตละหลักสูตร โดยอาจจัดทําเปน
แบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะห
ผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
เสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรท่ี ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนิน-งานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตรเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม 

• มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมินท่ีไดจากเกณฑมาตรฐานขอ 4 จนทําใหผล
การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผาน
เกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
6. มีความร วมมือในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรระหวางหนวยงานกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 
30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษา 

• มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และ
คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา ควรมี
องคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร เพ่ือใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถและทักษะที่จํ าเปนในการ
ปฏิบัติงานจริงท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให
ผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนน
การวิจัยท่ี เปดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา 

• หนวยงานท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา
เนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวาระดับ
ปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทควรเนนการเ รียนแผน  ก  เ พ่ือ ให
สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ือ
จูงใจนิสิต 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน
การวิจัย ท่ีเปดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตร
มากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

1. หนวยงานที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม
เพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการ
วิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น แต
ตองดําเนินการใหมีจํานวนนิสตในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยมากพอ  เ พ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ 

2. การนับจํานวนนิสิตในใหนับตามจํานวนหัวนิสิตในป
การศึกษานั้นๆ และนับท้ังนิสิตภาคปกติและภาค
พิเศษ ท้ังในท่ีต้ังและนอกท่ีต้ัง 

หมายเหตุ : ยกเวนการประเมินในเกณฑขอท่ี 7 – 8 เฉพาะหนวยงานท่ีไมเปดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา

คณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชส่ือการ
สอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความ
คิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับ
พันธกิจและเปาหมายของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่

กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีได

จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจา รย ท้ั ง ด าน วิ ช ากา ร 
เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

การวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1. ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ี

ตองการในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพ่ือใชในการวางแผน
ความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังท่ี
ตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนา
งานประจํา  

2. กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจ
มีการสรรหาท้ังจากภายนอกและภายในหนวยงาน 

3. มีขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training 
needs) ของบุคลากร ท้ังสายอาจารยและสายสนับสนุน 
เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีหนวยงานกําหนด 
และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนให
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถ
ประเมินความตองการนี้ได 

4. มีขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ 
และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการ
ทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ 
มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การ
หมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่นๆ การเขาศึกษาใน
โครงการที่หนวยงานจัดขึ้น 

5. มีขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน ในรอบ
ปท่ีผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลง
ในการทํางาน และใชเพ่ือการปรับปรุงแกไข ชมเชย ให
รางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ี
เหมาะสมและเปนธรรมรวมท้ังการสรรหาคนเกง คนดี
เขามาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
6. มีขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากร

มนุษยวามีประเด็นใดบางท่ีควรมีการวางแผน เพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับ
ความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และ
ของหนวยงาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

1. มีกระบวนการขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
อยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปน
ลายลักษณอักษร เพ่ือใหไดอาจารย หรือบุคลากรได
ทราบ ภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีหนวยงานวางแผนไว 

2. มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนด ใหมี
คําอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้ง
ความสามารถ (competencies) ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรม
วิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจ
ในงาน 

3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมี
รูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง
งาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะห
ปริมาณการเขา – ออกของบุคลากรแตละกลุม และ
พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

4. มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนและเสนทางเดินของตําแหนงงานท่ี
กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือ
การสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี 
และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1. การสรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ต้ังแต
สภาพแวดลอม  บรรยากาศการทํางาน  การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอ
ภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุขใน
การทํางาน 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
2. มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เชน มีการติดตาม
ขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  

3. มีการกระตุนและชวยเหลือผู ท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับ
รางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการขอรับ
รางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองาน
ธุรการอื่นๆ 

4. มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ 
เชน ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน หรือจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปน
เกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

5. มีระบบพ่ีเล้ียง โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับ
รางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและสนับสนุนอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

6. มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
รวมมือในการทํางาน มีชองทางการส่ือสารหลายชองทาง
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมท้ัง
ระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึก
ท่ีดีและพัฒนางานรวมกัน 

7. มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและ
สงเสริม และมีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออก
กําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออก
กําลังกายสนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแล
สุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู
ของนั กศึกษา  ตลอดจนการ

1. มีการกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม/การพัฒนา ในทุกหลักสูตรการ
ฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิม
ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
วาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง  
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 2. มีการกําหนดกลไกการติดตามผลการนําความรูและ

ทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6 - 9 เดือน 
หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการ
พัฒนา เปนตน 

5. มีการใหความรูด านจรรยา -
บรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

1. หนวยงานจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และ
กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 

2. มีการกําหนดผู รับผิดชอบในการใหความรู ด าน
จรรยาบรรณ  

3. มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

6. มีการประเมินผลความ สําเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

1. หนวยงานจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน รวมท้ัง
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผล
การดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  โดยตัวชี้ วัดผลการดําเนินงานและคา
เปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของ
หนวยงาน 

2. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนในรอบปถัดไป 

7. มีการนํ าผลการประ เมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

1. มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

2. มีการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
3. รายงานสรุปการสํารวจความตองการ และความพึง

พอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคลหนวยงาน 
หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซ่ึง
เปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน 
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมง
เรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการ
จัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร 
(Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
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รายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

หมายเหตุ : 
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ 
วิชาโครงงาน สารนิพนธ และปริญญานิพนธ เปนตน 

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ
หนวยงานท่ีไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ความยืดหยุน และหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถท่ี
แตกตางและวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน เนนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน
การคิดวิเคราะห การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหา
ความรู รวมท้ังการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง 
โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหลงขอมูลความรู 
จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
รายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม 
สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอก
สถานท่ี รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปการศึกษา 2553  
(สําหรับหนวยงานการเรียนการสอน) 

60 
 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละรายวิชา และมีการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

4. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอรมมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มอค. 2) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณภาค สนาม 
(ถามี) กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

1. อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา แตละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอ
ตอไปนี้เปนอยางนอย ซึ่งจะสอดคลองกับรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบฟอรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (มอค. 3) ไดแก 
1.1 จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรู

เมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จส้ินแลว โดยเนน
พฤติกรรมท่ีเปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

1.2 ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา 
จํานวนชั่วโมงการสอน และการใหคําปรึกษา 

1.3 การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนเปนการอธิบาย
ความรูหรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเรียน 
วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดาน
ตางๆ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

1.4 แผนการสอนและการประเมินผลในแตละคาบเรียนมี
การระบุหัวขอหรือเนื้อหาท่ีจะสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่ือการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผล
การเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ 

1.5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ 
ตําราท่ีทันสมัยท่ีใชประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังแหลง
เรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเสริมประสบการณจริงหรือ
ประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

1.6 การประเมินและปรับปรุงการดํา เนินการของ
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
รายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็น
ของผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรู
ของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน 

2. อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการ
สอนใหผูเรียนในคาบแรกที่พบผูเรียน 

3. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ัง
ในระหวางภาคการศึกษา (formative evaluation) และ
เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
และการใหผู เรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติท้ังในและนอก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตร
ตองมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัด
ใหมี ชั่ ว โมงปฏิ บั ติการอ ภิปรายก ลุ ม  สัมมนา  ทํ า
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี 
รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 

2. จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอน
ใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิ ช าก า รหรื อ วิ ช าชี พ จ าก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

• ทุกหลักสูตรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
จากบุคคล หนวยงานหรือชุมชนภายนอกในดานวิชาการ
หรือวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทาง
ทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการท่ี
ทันสมัย เชน เชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ
สอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานิสิตฟง
การบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอก
สถาบัน ใหนิสิตฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ เปนตน  

5. มีการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนา
จากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

1. อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน
ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่ อง ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการ
สอนท่ีผานมา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
ของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร 

2. จัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับ
การวิจัยและประสบการณการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนเปนประจําอยางตอเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและส่ิง
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู ทุ ก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. เมื่อส้ินภาคการศึกษาหนวยงานจัดใหมีการประเมินความ
คิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยในทุกรายวิชา 

2. มีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
ของอุปกรณและส่ือสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใช
ในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
หนังสือ ตํารา และส่ิงพิมพในหองสมุด เปนตน  

3. นํารายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาว
ขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  

4. มีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางไร 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา 

หนวยงานมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทํา
หนาท่ีตอไปนี้ 
1. พิจารณารายละเ อียดของรายวิชาตามขอ  2  เ พ่ือ

ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ 
 

2. ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและ
ภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
จากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงใน
สวนท่ีเกี่ยวของ หรือเสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการ
ระดับท่ีสูงขึ้น 

3. ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมี
สวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียนปจจุบัน และผู ท่ีกําลังจะ
สําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตาม
หลักเกณฑและกรอบเวลาท่ีกําหนดทุกปการศึกษา 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
4. ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปด

รายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมิน
ของผู เรียน /ของผู ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา /ของผู
ประเมินอิสระ และของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซึ่งผู สําเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิต
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช 
และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการ
ประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปน
ผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือ
ท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
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5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ/หรือ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยหนวยงาน  

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากปริญญานิพนธของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชพี  

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากปริญญานิพนธและมีการนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

หมายเหตุ : ยกเวนเกณฑการประเมินขอท่ี 6 – 7 สําหรับหนวยงานท่ีไมเปดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ขอ 

• หนวยงานท่ีเปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
: มีการดําเนินการครบ 6 ขอ 

• หนวยงานท่ีไมเปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา 
: มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิต ท่ี พึ งป ระสงค ต าม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะ 
เวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือ
วิ เคราะหความตองการของผู ใช บัณฑิตเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป 
เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของ
ผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนําขอมูลจากการสํารวจมา
บูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน 
ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจําเปน และเหมาะสม
กับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของ
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หลักสูตรท่ีตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระดับ
ทองถ่ินระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย  

3. มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอน
รวมกัน และเผยแพรใหผูท่ีรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
ทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานิสิต 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชใน
การปรับปรุ งหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผล
การ ศึ กษาและ สั มฤทธิ ผล
ทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะ
อาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตาม
ประเมินผลการใชหลักสูตรและนําขอมูลจากผลการ
สํารวจความตองการของผู ใช บัณฑิตมาใช ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนด
โครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือการศึกษา และการประเมินผล 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร 
โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีกําหนด เพ่ือใหผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือ
เปนภาระหนาท่ีท่ีตองพัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจําเปน
ของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา 
และระหวางการเรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ให
ผูเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหมี
ทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ
กํากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ของอาจารยท่ีจะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา มีการประชุมวิพากษการจัดการเรียนการสอน 
ส่ือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอนได
ขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนรวมงาน 

4. มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะทอนทักษะความ 
สามารถดานการเรียนรูของผูเรียน เนนการประเมินตาม
สภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรูขั้นสูง ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย สะทอนความสามารถในการ
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ปฏิบัติงาน (performance) ของผูเรียนโดยเฉพาะทักษะ
การเรียนรูท่ีใชวิจัยเปนฐาน 

5. จัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนท่ีจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ 

3. มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรท้ังดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่ เ อ้ื อต อก า ร
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนการ
จัดหางบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตอยางเพียงพอ 

2. หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการ
ใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหา
ความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนิสิต
และอาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของ
การสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) 
เพ่ือใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกท่ีทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมให
นิสิตระดับปริญญาตรีและ/หรือ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหวางมหาวิทยาลัยหรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุม
วิชาการ ท่ี เกิ ดขึ้ น ในที่ ต า งๆ  ท้ั ง ในประ เทศและ
ตางประเทศใหนิสิตรับรู 

2. มีการจัดหางบประมาณใหนิสิตมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการท้ังภายในหนวยงานหรือนอกหนวยงาน 

3. หากเปนไปได หนวยงานอาจมีการกําหนดเปนเง่ือนไขใหนิสิต
ตองมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับ
นานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 

4. ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ สนับสนุนใหนิสิตสงผลงานวิชาการ
ใหท่ีประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการ
สงผลงานวิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิต 
ศึกษาท่ีจัดโดยหนวยงาน 

1. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต และจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
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2. มีการกําหนดเง่ือนไขใหนิ สิตตองเขารวมกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหนวยงาน โดยมีการ
ประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปน
ปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอการสําเร็จการศึกษา
ของนิสิต 

6. มี ระบบและกลไกสนั บสนุ น  
การประยุกตใชผลงานจาก
ปริญญานิพนธของนิสิตระดับ
บัณฑิต ศึกษา และมีการรับรอง
การ ใช ประ โยชน จ ริ ง จาก
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพ 

1. มีการเชิญหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐ และเอกชน 
ผูใชบัณฑิต หรือนักวิชาการมาใหความรู หรือใหขอมูล
เกี่ยวกับประเด็นวิจัยท่ีตองการใหนิสิตจัดทําเปนหัวขอ
ปริญญานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหนิสิต
ไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยท่ีสนองความตองการของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2. มีการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ 
ใหนิสิตทราบ และมีการพัฒนาทักษะการจัดทําขอเสนอ
โครงการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลา
ของการสมัครทุน 

3. มีการสนับสนุนใหนิสิตเสนอขอเสนอโครงการปริญญานิพนธไปยัง
หนวยงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

4. ในการสอบปริญญานิพนธ อาจมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยของนิสิตมารวมเปนกรรมการ
สอบ เพ่ือใหรับรูผลงานวิจัย และนําผลไปใชประโยชน 

5. มีการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธของนิสิตในรูปแบบตาง  ๆ
หรือจัดทําเปนข าวเพ่ือเผยแพรตามส่ือวิทยุ  โทรทัศน 
หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู 
เผยแพรไปยังสถาบันหรือองคการที่ เกี่ยวของ หรือนําออก
เผยแพรในชวงโอกาสที่กําลังเกิดเหตุการณหรือสถานการณท่ีเปน
ปญหา และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยท่ีนิสิตผลิตไปชวย
ชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาได 

6. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานปริญญานิพนธท่ีมีบุคคล
หรือหนวยงานนําไปใชประโยชน โดยอาจใชวิธีการ
สืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการ

จัดทําบทความจากปริญญานิพนธ
และมีการนําไปตีพิมพเผยแพร
ในวารสารระดับชาติหรือนานา 
ชาติ 

1. ผูสอนอาจมอบหมายใหนิสิตอานบทความวิจัยท่ีตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ มีการวิพากษบทความ การสังเคราะห
ความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตางๆ 

2. จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การจัดทําบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
วิชาการใหนิสิตไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ 

3. อาจมีการตั้งคลินิกใหความชวยเหลือในการทําบทความ
วิจัย รวมท้ังการแปลเปนภาษา ตางประเทศ 

4. สนับสนุนใหนิสิตจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัย
บางสวน ท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรได สงไปยังวารสาร
ตางๆ ในระหวางการทําปริญญานิพนธ 

5. นําบทความวิจัยของนิสิตท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไม
ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันใน
ชั้นเรียน และมีการวิพากษเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ใหกับนิสิต (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของ

คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น หนวยงานจึงควร
มีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่หนวยงานจัดใหกับนิสิต 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริมไวเปน

ลายลักษณอักษร 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตผูเกี่ยวของ
ทราบอยางท่ัวถึงท้ังหนวยงาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการใน

ระดับมหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการ
แขงขันหรือเขารวมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ต้ังแต 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป) 

2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกมหาวิทยลัยระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรม สําหรับนิ สิต ท่ีต องการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

• มีการกําหนดอัตลักษณของนิสิตของหนวยงานหรือ
สอดคลองกับของมหาวิทยาลัย  

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
ผู เ กี่ ย วข อ งทราบอย า ง ท่ั ว ถึ ง ท้ั ง
หนวยงาน 

• มีการประกาศอัตลักษณของนิสิตใหทราบอยางท่ัวถึง
ท้ังหนวยงาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติ ก ร รมด านคุณธร รม
จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

• มีแผนการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

4. มี ก า รปร ะ เมิ นผล โคร งกา รหรื อ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของน ิสิตตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ี
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวบงชี้ 

• รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนจากเกณฑ
มาตรฐานขอท่ี 3  

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิต
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

• มีนิสิตหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับนิสิตไดรับรางวัล
ระดับชาติ  
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ตัวบงชี้ที่ 2.9 :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ป (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ท้ังนี้พิจารณาผลการดําเนินงาน 3 
ปยอนหลัง 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ และภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา-ตรี ท้ังภาค
ปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ท่ียังไมมีงานทําแลวไดงานทํา และท่ีประกอบอาชีพ 

• ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา และผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  
• วันท่ีสําเร็จการศึกษา หมายถึง วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  
• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาค

พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปการศึกษานั้น ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาใน
เชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) อัตราการ
ตอบแบบสํารวจตองไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนบัณฑิตท้ังหมด กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบ
สํารวจไมถึงรอยละ 80 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ํา และ
รายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บไดในครั้งแรก 

สูตรการคํานวณ :  
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ 
 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป x 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปการศึกษา 2553  
(สําหรับหนวยงานการเรียนการสอน) 

 

73 
 

เกณฑการประเมิน : 

การคํานวณคาคะแนน 
โดยการใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ตัวอยาง : จากสูตรการคํานวณ เทากับ รอยละ 85 ใชบัญญติไตรยางศเทียบ ดังนี้ 
1) กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น รอยละ 85 จะเทากับกี่คะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (85 x 5) / 100 = 4.25 
4) หนวยงาน จะไดคาคะแนนการประเมินเทากับ 4.25 คะแนน 

ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา

ราชการ) 
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา ภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา  
3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนเงินเดือน / รายไดตอเดือน (ตามเกณฑ, ตํ่ากวาเกณฑ, สูงกวาเกณฑ) ของบัณฑิตท่ีมี

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยอางอิงเกณฑของ กพ. 
5. นําเสนอขอมูล 3 ป ยอนหลัง หากมีผูสําเร็จการศึกษาไมครบ 3 ป แสดงขอมูลเทาท่ีมี  
หมายเหตุ : อางอิงรายงานผลการประเมินจากกองแผนงาน และยกเวนการประเมินสําหรับหนวยงาน 
ท่ีไมมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.10 : คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications 

Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ี สกอ. ระบุ โดยเปน
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ  
1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา   4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต  

กรณีท่ีเปนวิชาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ดาน 
ตองทําการประเมินครบทุกดาน 

สูตรการคํานวณ :  

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ เทากับ 

 

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 
แตละคน (คะแนน 0–5) x 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 

การคํานวณคาคะแนน 
• ใชคาเฉล่ียของคะแนนที่คํานวณไดจากสูตรการคํานวณ (คะแนนเต็ม 5) 
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ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมขอมูลของทุก
สถาบัน ครอบคลุม 5 ดานตามกรอบ TQF 

2. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันท่ีรับ
บัณฑิตเขาศึกษาตอ 

3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปปฏิทิน  

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัย 

สําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด 
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญา
ในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

เปรียบเทียบจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีตีพิมพหรือเผยแพร  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด โดยนําเสนอ
ในรูปรอยละ ท้ังน้ีพิจารณาผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง 

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของปริญญานิพนธ 
สารนิพนธท่ีตีพิมพ หรือศิลปนิพนธท่ีเผยแพร  

วันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จ
การศึกษา 

การตีพิมพ  หมายถึง  การตีพิมพบทความจากปริญญานิพนธ  สารนิพนธ  ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึง
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

บทความจากปริญญานิพนธ สารนิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมี
เฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน Full Paper เทานั้น 

การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ  โดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดแสดง (Performance) ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน หรือ
ส่ิงประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี ท่ีเปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะและ/หรือ
กลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปน
วิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมท่ีเกี่ยวของและมีชื่อเสียง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน 

• มีคณะกรรมการผูพิจารณากล่ันกรองคุณภาพของผลงานกอนการเผยแพร ซึ่งอาจ   
  ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนท่ียอมรับในวงวิชาการ 
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• การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีมีคุณภาพ และท่ีเปนท่ียอมรับในวง
วิชาการ 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัย
เจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขา
นั้นจากนอกมหาวิทยาลัยของเจาของบทความ

0.25 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ี
เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ

0.50 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ

0.75 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

1.00 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร 

0.125 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) 
ระดับมหาวิทยาลัย (จัดโดย มศว)หรือจังหวัด

0.25 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) 
ระดับชาติ 

0.50 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) 
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

0.75 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) 
ระดับภูมิภาคอาเซียน (10 ประเทศ)

1.00 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) 
ระดับนานาชาติ  (ท้ังในและนอกประเทศ) 

หมายเหตุ : อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บูรไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย 
ลาว เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย 

สูตรการคํานวณ :  
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร เทากับ 

 ผลรวมตามคาน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  
 

เกณฑการประเมิน : 

การคํานวณคาคะแนน 
          โดยการใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
ตัวอยาง : จากสูตรการคํานวณ เทากับ รอยละ 25.5 ใชบัญญติไตรยางศเทียบ ดังนี้ 

2) กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
3) ดังนั้น รอยละ 25.5 จะเทากับกี่คะแนน 
4) การคํานวณ คือ  (25.5 x 5) / 50 = 2.55 
5) หนวยงาน จะไดคาคะแนนการประเมินเทากับ 2.55 คะแนน 
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ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนและรายชื่อปริญญานิพนธ สารนิพนธระดับปริญญาโทในแตละป ท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รายปตามปปฏิทิน 
พรอมชื่อเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ท่ีตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินท่ีตรง
กับปการศึกษาท่ีประเมิน 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในแตละป พรอมชื่อเจาของผลงาน
ปท่ีเผยแพร ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอม
หลักฐาน คาน้ําหนักของผลงานสรางสรรคแตละผลงาน โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึง
ปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในแตละป โดยรายงานยอนหลัง 3 ปกอน
หนาปท่ีประเมิน 

4. แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

หมายเหตุ : อางอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพเพื่อการบริหาร (QIS)  
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปปฏิทิน  

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัย 

สําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด 
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญา
ในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

เปรียบเทียบจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด โดยนําเสนอในรูป
รอยละ ท้ังน้ีพิจารณาผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง 

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
ปริญญานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพ 

วันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จ
การศึกษา 

การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากปริญญานิพนธ ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

บทความจากปริญญานิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article 
หรือ Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน Full Paper เทานั้น  
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กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกมหาวิทยาลัยของเจาของ
บทความ 

0.25 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากตางประเทศ 

0.50 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal)  ท่ีมีชื่อปรากฏ
อยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน 
Web Site ของสํานักงานฯ

0.75 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือ
บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู
ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร
ใน Web Site ของสํานักงานฯ

1.00 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

สูตรการคํานวณ :  
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ เทากับ 
 

 ผลรวมตามคาน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  x 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปการศึกษา 2553  
(สําหรับหนวยงานการเรียนการสอน) 

82 
 

เกณฑการประเมิน : 

การคํานวณคาคะแนน 
          โดยการใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
ตัวอยาง : จากสูตรการคํานวณ เทากับ รอยละ 25.5 ใชบัญญติไตรยางศเทียบ ดังนี้ 

1) กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น รอยละ 25.5 จะเทากับกี่คะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (25.5 x 5) / 100 = 1.275 
4) หนวยงาน จะไดคาคะแนนการประเมินเทากับ 1.275 คะแนน 

ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนและรายชื่อปริญญานิพนธระดับปริญญาเอกในแตละป ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายปตามปปฏิทิน พรอมชื่อ
เจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ 
คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินท่ีตรงกับป
การศึกษาท่ีประเมิน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดในแตละป โดยรายงานยอนหลัง 3 ปกอน
หนาปท่ีประเมิน 

หมายเหตุ : อางอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS)   
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 : การพัฒนาคณาจารย (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบาย :  
คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณา

จากความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือให
อาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล คุณภาพของคณาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

การกําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังน้ี 
วุฒิการศึกษา 

 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 
รองศาสตราจารย 3 5 8 
ศาสตราจารย 6 8 10 

สูตรการคํานวณ :  
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
  อาจารยประจําท้ังหมด (รวมผูลาศึกษาตอ)
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เกณฑการประเมิน : 

การคํานวณคาคะแนน 
โดยการใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 6 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ตัวอยาง : จากสูตรการคํานวณ เทากับ รอยละ 5.5 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ดังนี้ 
1) กําหนดรอยละ 6 เทากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น รอยละ 5.5 จะเทากับกี่คะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (5.5 x 5) / 6 = 4.58 
4) หนวยงาน จะไดคาคะแนนการประเมินเทากับ 4.58 คะแนน 

ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา นับรวมอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอดวย โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมท้ังระบุวุฒิการศึกษา ตําแหนงทาง
วิชาการ และคาน้ําหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย  
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องคประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนิสิตเปนกิจกรรมท่ีหนวยงานสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนิสิต
เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  ซึ่ง
หนวยงานจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิตและศิษยเกา และ 
(2) การจัดกิจกรรมนิสิตท่ีดําเนินการโดยองคกรนิสิต  ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงาน 
ท้ังนี้ เพ่ือใหนิสิตไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 :  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
(สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
หนวยงานควรจัดบริการดานตางๆ ใหนิสิตและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะใน

กิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและการใช
ชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา 
แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนิสิตและศิษยเกา และ(3) การจัดโครงการ
เพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 
2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต  
3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 
4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  
5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 อยางนอย 1 ครั้ง ตอปการศึกษา 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการท่ีสนองความตองการของนิสิต 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษา

ทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนิสิต 

1. หนวยงานจัดทําฐานขอมูลนิสิต ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
1.1 ขอมูลดานสุขภาพทางกายและทางจิต  
1.2 ขอมูลดานการเรียน 
1.3 ขอมูลดานครอบครัว  
1.4 ขอมูลบุคคลที่หนวยงานสามารถติดตอเมื่อนิสิตมี

ปญหา 
2. หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษา

วิชาการที่เหมาะสม  คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนิสิต ท่ีทําให
อาจารยสามารถดูแลนิสิตไดท่ัวถึง มีระบบการชวยเหลือนิสิต
ในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มี
การประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปนทางการหรือไมเปน
ทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเกี่ยวกับนิสิตท่ีมีปญหาดานการ
เรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการ
ใหบริการความชวยเหลือนิสิตในรูปแบบของการปองกัน
ปญหามากกวาการแกปญหา  
2.1 แผนการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 
2.2 เอกสาร/รายงานสรุปรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิชาการใน

ระดับภาควิชา/สาขาวิชาโดยคํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอ
นิสิต  

2.3 เอกสาร/รายงานการประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปน
ทางการหรือไมเปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเกี่ยวกับ
นิสิตท่ีมีปญหาดานการเรียนใหกับผูเกี่ยวของ  

2.4 แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือบริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต  โดยเนน
การบริการใหความชวยเหลือนิสิตในรูปแบบของการ
ปองกันปญหามากกวาการแกปญหา ตัวอยางเชน การ
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบ  โครงการให
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการลงทะเบียนเรียนเพื่อใหจบ
ตามหลักสูตร  หรือเกี่ยวกับการศึกษาตอ  การฝกอาชีพ  
เปนตน 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
3. หนวยงานระดับคณะ เชน ฝายกิจการนิ สิตมีหนวย

ใหบริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับนิสิตท่ีมีปญหาชีวิต โดย
มีเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของนิสิตท่ีขอใชบริการ
ตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับ
ใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนิสิตท่ีมีปญหาวิกฤติ
และตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนิสิต
ในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสงนิสิตมารับบริการ 
3.1 ชองทางหรือวิธีการใหคําปรึกษาแกนิสิต  เชน   

• ระบบ e-counseling   
• โทรศัพท  
• การใหคําปรึกษาแบบ walk in  

3.2 หนวยงานมีฝายกิจการนิสิตท่ีบริการใหคําปรึกษา
สําหรับนิสิตท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับ
เรื่องรองทุกขของนิสิต  

3.3 เบอรโทรบริการสายดวน (hotline)  
3.4 การบันทึก /เอกสาร /รายงานสรุปการใหบริการ

คําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนิสิตท่ีมีปญหาวิกฤติ
และตองการความชวยเหลือดวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
• วัน เวลา ชื่อนิสิต(code) เบอรติดตอ ภาควิชา 
• เรื่อง  แนวทางแกปญหา  การนัดหมาย 
• การติดตามผลการใหคําปรึกษา 
• วันยุติการใหคําปรึกษา 

3.5 การบันทึก/เอกสารการสงตัวในกรณีท่ีอาจารย ท่ี
ปรึกษาสงนิสิตมารับบริการ 

4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
นิสิต ไปยังโรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางใน
กรณีท่ีนิ สิตมีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของ
หนวยงานท่ีจะดูแลได   
• เอกสาร/รายงานสรุปการสงตอการดูแลสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของนิสิตไปยังโรงพยาบาลหรือหนวย
ใหบริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนิสิตมีปญหาท่ีรุนแรง
เกินความสามารถของหนวยงานท่ีจะดูแลได 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปการศึกษา 2553  
(สําหรับหนวยงานการเรียนการสอน) 

 

89 
 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
5 ผูเกี่ยวของกับนิสิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการ

ชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกนิสิต จนสามารถแกไข
ปญหาของนิสิตไดสําเร็จ 

6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบ
การดูแลนิสิตเปนระยะๆ เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน 
และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 
• รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ/การประชุมเพ่ือ

พัฒนาอาจารยหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแล
นิสิต เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขาย
การใหความชวยเหลือรวมกัน 

7 มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน
กับครอบครัวของนิสิตเพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาของนิสิต 
• รายงานสรุปการประชุมเพ่ือสรางความ สัมพันธระหวาง

หนวยงานกับครอบครัวของนิสิต เพ่ือรวมมือกันแกไข
ปญหาของนักศึกษา 

8 มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการใหบริการ 
9.1 กลองรับความคิดเห็น 
9.2 เว็บบอรด/อีเมลล 
9.3 สายดวน และอ่ืนๆ 

2. การจัดบริการขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 

1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต 
สําหรับประกาศขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา 
เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการท่ีทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษา
จําเปนตองรู 
• ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

นิสิต  ไดแก บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต ปายไฟวิ่ง 
ประกาศ แผนพับ ส่ือส่ิงพิมพ และอื่นๆ สําหรับขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนกับนิสิต เชน  
- ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย  
- การรับสมัครงาน   
- ขาวสารวิชาการท่ีทันสมัยท่ีนิสิตจําเปนตองรู 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
2 มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุงการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตอนิสิต  เชน 
• กลองรับความคิดเห็น 
• เว็บบอรด/อีเมลล 
• สายดวน และอ่ืนๆ 

3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร 
• รายงานสรุปการประเมินผลการใหบริการขอมูล

ขาวสาร   
3. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนิสิต 

1. มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแหลงดูงานแหลงฝกประสบการณ
ของนิสิต และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปน
แหลงเรียนรูของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เ พ่ือ
นํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝก
ประสบการณทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมตอไป 
1.1 เอกสารหลักฐานท่ีเสดงถึงการประสานงานหรือ

โครงการความรวมมือของหนวยงานกับองคกรตาง ๆ 
ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแหลงดูงาน 
หรือแหลงฝกประสบการณของนิสิต   

1.2 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินคุณภาพของ
แหลงเรียนรู  หรือแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือ
นํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลง
ฝกประสบการณทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมในปตอไป 

2. มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให
นิสิตเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะ
ประสบการณการทํางานรวมกัน 
• รายงานสรุปกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม  

ท่ีมีนิสิตเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน เพ่ือ
ฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน 

3. มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพของนิสิต เชน 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
3.1 กลองรับความคิดเห็น 
3.2 เว็บบอรด/อีเมลล 
 3.3 สายดวน และอ่ืนๆ 

4. มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณ
วิชาการและวิชาชีพชีพ 
• รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการฝก

ประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพของนิสิต           
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสาร

ท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
1. สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส เว็บไซตจดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูล
กิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ 
ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ขาวสารวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา   
1.1 ฐานขอมูลศิษยเกาท่ีประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

• ประวัติศิษยเกา 
• ประสบการณการทํางาน 
• การไดรับรางวัล 
• อ่ืนๆ 

1.2 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต จดหมายขาว
ออนไลน ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนกับศิษยเกา เชน  
• กิจกรรมการประชุมวิชาการ  
• การสัมมนาความรูใหมๆ  
• ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ  
• ทุนวิจัย  
• การรับสมัครงาน  
• ขาวสารวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชารวมท้ัง 

ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตอศิษยเกา ไดแก บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต 
ปายไฟวิ่ง ประกาศ แผนพับ ส่ือส่ิงพิมพ และอ่ืนๆ  
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
2. มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณเปนระยะๆ 
• การสงขาวสารผานทางจดหมาย/SMS/อ่ืนๆ ใหศิษย

เการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา
ความรูและประสบการณ 

3. เอกสารหลักฐานแสดงการเปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวน
รวม  เชน 
3.1 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
3.2 การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
3.3 การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ  
3.4 การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
กิจกรรมดังกลาวจะทําใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาความรูและประสบการณท่ีดีแกนิสิตปจจุบัน ซึ่งเปน
สรางเครือขายความสัมพันธระหวางนิสิตปจจุบันกับศิษย
เกาแลว ยังทําใหศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการ
ใหม ๆ ในฐานะผูใหและผูรับ   

4. ชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
4.1 กลองรับความคิดเห็น 
4.2 เว็บบอรด/อีเมลล 
 4.3 สายดวน และอ่ืนๆ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณให
ศิษยเกา 

1. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ความรูและประสบการณสําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมี
การสงขาวใหศิษยเการับรู 
1.1 แผนกิจกรรมพัฒนาความรูหรือประสบการณทาง

วิชาชีพใหกับศิษยเกา 
1.2 รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการทางวิชาการและ

วิชาชีพท่ีจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณ
สําหรับศิษยเกา   

1.3 การสงขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการทาง
วิชาการและวิชาชีพผานทางจดหมาย/SMS/อ่ืนๆให
ศิษยเการับรู 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
2. มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณวิชาการและ
วิชาชีพของศิษยเกา  เชน 
2.1 กลองรับความคิดเห็น 
2.2 เว็บบอรด/อีเมลล 
2.3 สายดวน และอ่ืนๆ 

6. มีการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการในขอ  1–3 
ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

1. หนวยงานในระดับภาควิชา/ระดับหนวยงาน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนิสิตและศิษย
เกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและ
ระยะเวลาในการประเมิน 
• เอกสารท่ีแสดงถึงผูรับผิดชอบ/คําส่ังแตงตั้งในการ

ประเมิน และระยะเวลาในการประเมิน 
2. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และ

นําเสนอผลการประเมินแกผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับ
คณะ/หนวยงาน 
2.1 รายงานสรุปการประเมินคุณภาพของการใหบริการ

ทุกดานแกนิสิตและศิษยเกา ท้ังในระดับภาควิชา/
สาขาวิชา และระดับหนวยงาน   

2.2 รายงานการประชุม/รายงานสรุปการนําเสนอผลการ
ประเมินแกผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับหนวยงาน 

3. คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ควรอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวา
มีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการดานใดท่ียังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน 
(ตํ่ากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหา 
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ท้ังนี้ 
ควรเปดโอกาสใหนิสิตหรือศิษยเกา มีสวนรวมในการ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการ
ใหบริการดวย 
• รายงานสรุปแนวทางการปรับปรุงการใหบริการท่ีได

จากการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการในปตอไป 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
7. มีการ นําผลการประเมิน

คุณภาพของการใหบริการ
ม า ใ ช เ ป น ข อ มู ล ใ นก า ร
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความตองการของนิสิต 

1. นําผลการประ เมินคุณภาพการใหบริการ เสนอให
ผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ  

2. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะ
การบริการในดานท่ียังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

3. มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษย
เกา และประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดานตาม
แผนที่กําหนด 
• รายงานสรุปการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา และประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน
ตามแผนที่กําหนด 

4 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในบริการท่ี
หนวยงานจัดใหทุกดานจากนิสิตและศิษยเกา อยางนอยป
ละครั้งเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการในป
ตอไป 

หมายเหตุ :  
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองเปนหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือมี

การอนุมัติใหความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
2. คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตควรอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป

จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือมีการบริการท่ีอยูในระดับท่ีดี หากผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการดานใดท่ียังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ตํ่ากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ 
ปญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ท้ังนี้ ควรเปดโอกาสใหนิสิตหรือศิษย
เกา มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย 

3. ในกรณีหนวยงานท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย
อนุโลม 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
หนวยงานตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนิสิตตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนิสิตหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยหนวยงานและโดยองคกรนิสิต 
เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) 
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. หนวยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้  

• กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค    
• กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
• กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
• กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนิ สิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. หนวยงานจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริม
ผ ลก า ร เ รี ย น รู ต า มก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม-
ศึกษาแหงชาติทุกดาน 

1. หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต ท่ีชัดเจน นอกเหนือ 
จากการพัฒนานิสิตผานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามรายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตจะมีท้ังท่ีจัดโดยหนวยงาน หรือจัดโดยองคกรนิสิต 
เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน 
แตละระดับการศึกษา 
1.1 คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะ 

ทํางาน  หนวยงานเพ่ือทําหนา ท่ีกําหนดแนว
ทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตท่ีสอดคลอง
กับคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังท่ีจัดโดยหนวยงาน  
และจัดโดยองคกรนิ สิต  เ พ่ือพัฒนานิ สิตใหมี
คุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และ
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยในแผนมี
การระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรม 
ประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตัว
บงชี้เฉพาะ (ถามี)  

1.3 จํานวนและรายชื่อกิจกรรม/โครงการระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา  ท้ังท่ีจัดโดยหนวยงานและ
ท่ีจัดโดยองคกรนิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม 
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1.4 จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรม แยกตามประเภท

กิจกรรม 
1.5 หลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน

การจัดกิจกรรมของนิสิต เชน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ  อ่ืนๆ 

1.6 เอกสาร ประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ  นโยบาย
ของหนวยงานเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิต 

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิ สิต  ประกอบดวย ตัวบงชี้ห ลักตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้
เฉพาะ (ถามี) ท่ีนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับอุดมศึกษาแห งชา ติ  เ พ่ือ ใช ในการติดตาม
ประเมินผลการเรียนรูของนิสิตท่ีไดรับการพัฒนาจาก
การทํากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา
แกนิสิต 

1. หนวยงานมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนิสิตดาน
การประกันคุณภาพ และกําหนดเง่ือนไขใหนิสิตศึกษา
ระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการ
ประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตเสนอ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
1.1 รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนา

ความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพแกนิสิต
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2 เอกสาร/คูมือการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของ
นิสิต ท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนขอเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน  
โดยที่มีการระบุวัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงช้ี
ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม 
กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตัวบงชี้
ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมิน
คุณภาพในโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงาน 
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3. มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห นิ สิ ต นํ า

ค ว า ม รู ด า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณภ าพ ไ ป ใ ช ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี้  
• กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค    

• กิ จกร รมกีฬาหรื อกา ร
สงเสริมสุขภาพ  

• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาส่ิงแวดลอม 

• กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร า ง
คุณธรรมและจริยธรรม 

• กิจกรรมส ง เสริ ม ศิลป -
วัฒนธรรม 

1. สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หนวยงานควร
สงเสริมใหนิสิตจัดทําแผนกิจกรรมการพัฒนานิสิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีดําเนินการโดยนิสิต  อยางนอย 5 ประเภท 
ไดแก  
1.1 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค  
1.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
1.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม  
1.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
1.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2. สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หนวยงาน
ควรสงเสริมใหนิสิตจัดทําแผนกิจกรรมการพัฒนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดําเนินการโดยนิสิตระดับปริญญา
โทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภท  โดยควรมีกิจกรรม
วิชาการรวมอยูดวย จากประเภทกิจกรรมตอไปนี้  ไดแก
2.1 กิจกรรมวิชาการ  
2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม  
2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. การจัดกิจกรรมของนิสิตท้ังในระดับปริญญาตรีหรือ
บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมตองจัดทําขอเสนอโครงการให
ผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝายกิจกรรม
นิสิต) โดยประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงค
ของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด 
ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมิน
ความสําเร็จ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมใหม  

4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผูรับผิดชอบมีการใหขอมูล
ปอนกลับแกนิ สิตในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวน
ของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  เชน  รองรอย
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การขีดเขียนของการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนด
ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรม  หรือวิธีการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ 

4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสราง
เ ค รื อ ข า ย พัฒนาคุณภาพ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
และมีกิจกรรมรวมกัน 

1. หนวยงานใหนิสิตเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสราง
เ ค รื อ ข า ย พัฒนาคุณภาพภาย ในหรื อภายนอก
มหาวิทยาลัย และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตาง ๆ 
เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: knowledge 
management) การใหนิสิตนําเสนอผลการดําเนินงาน 
(ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือใหนิสิตกลุมอื่นรับรู
รวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการวาง
แผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การ
ประเมินความสําเร็จ 
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนา

คุณภาพระหวางสโมสร/ชมรม ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย ท่ีมีกิจกรรม/โครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณในการทํางาน 

1.2 รายงานสรุปผลการจั ดกิ จกรรมแลกเป ล่ียน
ประสบการณในการทํางานในรูปแบบตางๆ เชน 
กิจกรรมการจัดการความรู (KM : knowledge 
management) โดยการใหนิสิตระหวางสโมสร/
ชมรม ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยนําเสนอ
ผลการดําเนินงานในที่ประชุม ในประเด็นเกี่ยวกับ 

1.3 วิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้
ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ  

1.4 การใชระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
ของนิสิต 

1.5 ประสบการณท่ีไดจากการทํากิจกรรม 
2. ในระดับหนวยงาน อาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนิสิต 

ควรมีการประชุมกับหนวยงานภายนอก เพ่ือสงเสริมการทํา
กิจกรรมรวมกันระหวางนิสิตกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และ
สงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนิสิต
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ระหวางมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ังนี้ หนวยงานควรใหทุน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางมหาวิทยาลัยดวย 
2.1 เอกสาร/รายงานสรุปการประชุมระหวางอาจารยท่ี

ป รึ กษาส โมสร /ชมรมภายในหรื อภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกัน
ของนิสิต  

2.2 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการใหงบประมาณหรือทุน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยจากหนวยงาน 

3. ในแตละป หนวยงานอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนิสิต
ระหว างมหาวิทยาลัยอื่ นๆ  มีการจั ดเวทีหรื อการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดจากการ
ทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแตละ
หนวยงาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณในการใช
ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต 

4. อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรม
การพัฒนานิสิตระหวางมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการรวมตัวกัน
เป น เครื อข าย  เ พ่ื อ เป น ส่ื อกลางการแลกเป ล่ียน
ประสบการณในการจัดกิจกรรมนิสิต โดยผูรับผิดชอบอาจ
เปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนิสิตระหวาง
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 
• ชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานิสิต

รวมกันของเครือขาย  ระหวางสโมสร/ชมรมภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยผูรับผิดชอบอาจ
เปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนิสิต 

5. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

1. หนวยงาน (ฝายกิจการนิสิต) มีระบบติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 

2. หนวยงานกําหนดใหนิ สิตจัดทํารายงานผลการจัด
กิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห 
เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนิสิต
ในแตละรอบป 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
3. หนวยงานมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และ

การประยุกตใชระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
ของนิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิต 

4. หนวยงานมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนิสิต เพ่ือ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในปตอไป 
4.1 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม

การพัฒนานิสิตตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแผนพัฒนา
กิจกรรมนิสิต  อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

4.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการแตละ
กิจกรรม/โครงการ ท่ีจัดโดยหนวยงานและที่จัดโดย
องคกรนิสิต ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต-
ศึกษา 

4.3 รายงานสรุปผลการ สัง เคราะหภาพรวมของ
กิจกรรม/โครงการ และผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตในแตละ
รอบป ท้ังท่ีจัดโดยหนวยงานและที่จัดโดยองคกร
นิสิต 

4.4 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินความรูความ
เขาใจ และการประยุกตใชระบบประกันคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการจัด
กิจกรรมของนิสิต 

4.5 หนวยงานมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนิสิต
เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในปตอไป 

4.6 เอกสาร  ส่ือส่ิงพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต 
6. มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

1. หนวยงานมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตและผลการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนไปใช ในการวางแผนการพัฒนานิ สิตอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนิสิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
ดานท่ียังไมบรรลุผลเทาท่ีควร 
• แผนการพัฒนานิสิตปถัดไป โดยที่หนวยงานมีการ

นําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานิสิต และผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
ไปใชในการวางแผน โดยเฉพาะการวิเคราะห
คุณลักษณะของนิสิตตามกรอบ TQF ในดานท่ียัง
ไมบรรลุผลเทาท่ีควร  

2. หนวยงานนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมี
การระดมความคิดในการพัฒนานิสิตใหมีลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติผาน
กิจกรรมนิสิต 
• รายงานการประชุมท่ีหนวยงานมีการนําเสนอ

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นิสิตตอผูบริหารหนวยงานและผูเกี่ยวของ และมี
การระดมความคิดในการพัฒนานิสิตใหมีลักษณะ
ตามกรอบ TQF ผานกิจกรรมนิสิต 

หมายเหตุ :  
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองเปนหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือมี

การอนุมัติใหความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
2. คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน 
• ดานคุณธรรม จรยิธรรม  
• ดานความรู  
• ดานทักษะทางปญญา  
• ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
• ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องคประกอบที่ 4 
การวิจัย 

หลักการ 

หนวยงานแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละหนวยงาน อยางไรก็ตามทุกหนวยงานจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวน
หนึ่งของพันธกิจหนวยงาน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจ
ดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละหนวยงาน เพ่ือใหได
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน
จําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) หนวยงานตองมีแผนการวิจัย มีระบบและ
กลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวน
รวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดาน
อ่ืนๆ ของหนวยงาน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการ
เผยแพรอยางกวางขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
7. แผนยุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2552-2555) 
8. คูมือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบงชี้  จํานวน 6 ตัวบงชี้  คือ 

4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

4.2 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4.3 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
4.6 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป :  ปการศึกษา และปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 
ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในหนวยงาน 

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น หนวยงานจึงตองจัดสรรเงินจากภายใน
หนวยงานและท่ีไดรับจากภายนอกหนวยงานเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของหนวยงาน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีหนวยงานไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดาน
การวิจัยของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน :  
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : จํานวนเงินสนับสนุนงาน วิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกหนวยงานท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไป
ตอคน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกหนวยงานท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกหนวยงานท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท 
ขึ้นไปตอคน 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

หนวยงานตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํานับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ 

 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
(ปงบประมาณ) 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ปการศึกษา) 
(นับเฉพาะทีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
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2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได =  
 
 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณ
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

  3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจาก
แหลงทุนหรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตาม
หลักฐานท่ีปรากฏกรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได
ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ี
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในหนวยงาน 
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกหนวยงาน 
3. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ) 
หมายเหตุ : อางอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 
หนวยงานตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนว

ทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการได
ตามแผนที่กําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ดานการวิจัยของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนบัสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของหนวยงาน

อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
• หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยฯ 
• หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
• ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
• กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก

ประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของหนวยงาน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มี ร ะบบและกลไกบริ ห า ร

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของหนวยงาน 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

1. หนวยงานควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ 
ตลอดจนกําหนดหนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ี
รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการ
วางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอเพ่ือบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของ
หนวยงาน 
1.1 แผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการดานการวิจัยของ

หนวยงาน 
1.2 รายงานผลหรือรายงานการประชุมการติดตาม 

ประเมินและปรับปรุงแผน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2.  การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จ

ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย 
• ประกาศทุนสนับสนุนการทําวิจัยท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน 
2. มีการบูรณาการกระบวนการ 

วิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอน 

• มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ
การจัดการเรียนการสอน เชน 1) การกําหนดใหนิสิต
บัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย 2) การ
กําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ของอาจารย 3) การกําหนดใหนิสิตทุกระดับเขาฟงการ
บรรยาย/สัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัย
ของอาจารย/ศาสตราจารยอาคันตุกะ/ศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor)/เขารวมการจัดแสดงงาน
สรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอ
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนิสิต หรือ
สงเสริมนิสิตเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมให
อาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยหรืองานสราง-สรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

 

1. จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย 
เชน วิเคราะหกําลังคนวางแผน และรับเขาบุคคล (ท้ัง
อาจารย นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา) ท้ังจากใน
ประเทศและตางประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
จุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทํา
การกําหนดกฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมให
อาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพ
ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ท่ีไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่
ชัดเจนท่ีตองปฏิบัติ 

2. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับ
ประสบการณของแตละกลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหม
อาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคโดยไดรับการแนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับ
นักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยให
คําปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัย
ท่ัวไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการ
วิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันท้ังใน
และตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหไดรับความรู
และประสบการณท่ีมีคุณคา  อยางไรก็ตาม การพัฒนา
สมรรถนะอาจารยและนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดคือ
การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมท่ีประกอบดวยนักวิจัย
อาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนิสิตหลังปริญญา
เอก และนิสิตบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ท้ังนี้เพ่ือให
สามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
3. ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณ

ท่ีเกี่ยวของแกอาจารยและนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบ
ควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

4. สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การให
ผลตอบแทน หรือการใหรางวัลสําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงาน
ดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบัน
ใหเหมาะสมและจูงใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงาน
สรางสรรค เปนตน 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของ
หนวยงานเพื่อเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

1. ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจาก
ภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น หนวยงานจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรค
เพ่ือใหนักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสรางผลงานที่สามารถ
นําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป   

2. สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น 
หนวยงานอาจจัดใหมีระบบสนับสนุนเชน การจัดใหมี
ขอมูล รายละเอียด และเง่ือนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ 
ท้ังแหลงทุนภายในประเทศและตางประเทศ ท่ีอาจารย
และนักวิจัยสามารถเข า ดูไดอย างสะดวกรวดเ ร็ว 
นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะผู เชี่ยวชาญเปนพ่ีเล้ียง
ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ี
เสนอขอทุนไปยังแหลงทุนตางๆ และชวยเหลือปรับปรุง
โครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพ่ือมีโอกาสไดรับทุนวิจัย
มากย่ิงขึ้น 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของหนวยงาน 

หนวยงานควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุน
ทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ังงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสงเสริม
การวิจัย ดังนี้ 
1. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย  

1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุม
วิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือให
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตาม
ความตองการของประเทศ หรือของทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องนอกเหนือ จากเงินทุนวิจัย  

2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ  

3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญา
เอก 

4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เปนตน 

2. หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภท
ท่ีเปนจุดเนนของหนวยงานระบบรักษาสุขภาพและความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือ
ระดับสูงท่ีจําเปนท่ีหลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือ
ศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนย
เครื่องมือระดับสูงดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขาย
ท้ังในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่น
ได เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย 

3. แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสาร
ท้ังในรูปของเอกสาร (hard copy) และส่ืออิเล็กทรอนิกส
ท่ีเพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การ
สนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ
หน วยงานอื่ น ท่ีมี ชื่ อ เ สียง ท้ั ง ในและต างประ เทศ 
ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย  

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมูลขาวสาร
อยางนอย 5 ดานตอไปนี้ 
1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของหนวยงาน 

ท้ังปจจุบันและผลงานที่ผานมา 
3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
4) ขอมูลดานระบบและกลไกของหนวยงานในการ

สงเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใช
ประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
อ่ืนๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

6. มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 
อยางครบถวนทุกประเด็น 

• หนวยงานจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุน
ทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการมีสวนรวมของอาจารยและ
นักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ท้ัง
ในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของ
ผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถ
แสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา 
หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย”  
ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัย
ของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมิน
ระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความ
ตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน 

7. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสราง-
สรรคของหนวยงาน 

• หนวยงานนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง 
โดยกําหนดกิจกรรมท่ีตองทําเพ่ือการปรับปรุง กําหนด
บุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนด
งบประมาณที่ตองใชหากจําเปนกําหนดระยะเวลาที่การ
ปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองเปนหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือ 
มีการอนุมัติใหความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(สกอ.) 

ชนิดของตังบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 
การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยัง

คณาจารย นิสิต วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกหนวยงาน ดังนั้น หนวยงานตอง
จัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญา
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพ
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีได
จากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร  

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบ 6 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สร า งสรรค ในการประชุ ม
วิชาการหรื อการตี พิมพ ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรื องานสร างสรรค ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ 

• วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
ผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพหรือการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุม
วิชาการท่ีมี peer review ในประเด็นตอไปนี้ เชน 
1) การจัดใหมีพ่ีเล้ียงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวยเขียน

รายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพในวารสาร 

2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของ
บทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 

4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน 
ท้ังนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตาม
สถานภาพและจุดเนนของแตละหนวยงาน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม 
คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองค
ความรู ท่ีคนท่ัวไปเขาใจได 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

• วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
ผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสม
กับกลุมบุคคลเปาหมายโดยยังคงความเชื่อถือไดในเชิง
วิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนด
ผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนท่ีสนใจ
ของบุคคลท่ัวไป จัดใหมีการสัมภาษณอาจารยเจาของ
ผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูท่ี
นาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมู
ความรูท่ีไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพร

องคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

• นําองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงาน 
วิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชน
ผานส่ือตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการ
วางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตาม
ขอมูลปอนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจ
รวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกร
ภายนอกท้ังรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ี
คาดวาจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือ
นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีการรับรองการ
ใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

• สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใช
ประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอน วิธีการ และผูรับผิดชอบ
เพ่ือเปนส่ือกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยี
ระหวางอาจารย และนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มี
ศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใช
ประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐ
และเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีตองการรับ
บริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) 
และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม
ประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติ
บุคคล (start - up company) เปนตน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยใน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

• หนวยงานวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจน
กําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง 
ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของ แกอาจารย นักวิจัย และหนวยงาน ในการเจรจา
เชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจใดๆท่ีเกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
รักษาสิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัยและของหนวยงาน
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
ในผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจท่ี
เปนผลจากงานวิจัยโดยเปนหลักเกณฑท่ีโปรงใส เปนท่ี
ยอมรับของทุกฝาย 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร 

• วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบใน
การสนับสนุนความรู และอํานวยความสะดวกในการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็น
ตางๆ เชน  
1) การใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา 

ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัด
คลินิกใหคําปรึกษา 

2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
ตอกรม ทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานเทียบเทา
ในตางประเทศ 

3) ประสานงานการอนุญาตใหใช สิทธิในสิทธิ บัตร  
อนุสิทธิบัตร เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 

ชนิดของตังบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา และปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีมีคุณภาพ และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง จากการเปรียบเทียบจํานวนบทความ
วิจัยท่ีตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  

การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) 
ในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน Full Paper เทานั้น 

การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ  โดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดแสดง (Performance) ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน หรือ
ส่ิงประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี ท่ีเปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะและ/หรือ
กลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปน
วิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมท่ีเกี่ยวของและมีชื่อเสียง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน 

• มีคณะกรรมการผูพิจารณากล่ันกรองคุณภาพของผลงานกอนการเผยแพร ซึ่งอาจ   
  ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนท่ียอมรับในวงวิชาการ 

• การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณภาพ และท่ีเปนท่ียอมรับใน
วงวิชาการ 
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กําหนดระดับคุณภาพวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี  

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผู 
ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 
25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ 

0.25 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ 
(Journal) ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมี
ผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

0.50 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
(Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของ
สํานักงานฯ 

0.75 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับ
ในศาสตรนั้นนอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยท่ี
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

1.00 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(performance) ระดับสถาบัน (รวมท้ังจัดโดย มศว) หรือจังหวัด 
0.25 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(performance) ระดับชาติ
0.50 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน (10 ประเทศ)
1.00 มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(performance) ระดับนานาชาติ  (ท้ังในและนอกประเทศ) 
หมายเหตุ : อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บูรไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย 
ลาว เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ปปฏิทิน)  

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด รวมลาศึกษาตอ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  

การคํานวณคาคะแนน 
โดยการใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ เทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม

สาขาวิชา ดังนี้ 
 
กลุมสาขาวิชา                                           5 คะแนน 
- วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 
- มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

 
 

X 100 
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การคํานวณคาคะแนน 
ตัวอยาง : กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจากสูตรการคํานวณ เทากับ รอยละ 15.5 ใช
บัญญัติไตรยางศเทียบ ดังนี้ 

1) กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น รอยละ 15.5 จะเทากับกี่คะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (15.5 x 5) / 20 = 3.875 
4) หนวยงาน จะไดคาคะแนนการประเมินเทากับ 3.875 คะแนน 

ขอมูลอางอิง: 

หมายเหตุ: อางอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS) 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยและ
นักวิจัยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงไมรวมลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสาร
หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น โดย
รายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยและนักวิจัยท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงไมรวมลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือ
ประเทศท่ีเผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน คาน้ําหนักของผลงาน
สรางสรรคแตละผลงาน โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน 

3. จํานวนอาจารยประจาํและนกัวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยไมนบัรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ ท้ังนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาท่ีประเมิน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.) 

ชนิดของตังบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปการศึกษา และปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีมีคุณภาพ และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนํามาใชประโยชนในการแกปญหาตาม
วัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

การนําไปใชประโยชนของงานวิจัย เปนการนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุ 
ไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรมกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชน
ไดจริงตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การนําไปใชประโยชนของงานสรางสรรค จะตองปรากฏชัดเจนตามท่ีระบุไวใน
วัตถุประสงคของโครงการสรางสรรค ซึ่งไดนําเสนอรายงานขั้นตอนการสรางสรรค ผานการ
วิเคราะหและสรุปผลตามผลงานอยางเปนระบบ สามารถนําผลงานและรายงานการดําเนินงานไป
ใชประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค และไดนําเสนอผลการนําไปใชจากผู เกี่ยวของ เชน 
สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เปนตน 

สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ท่ีนําไปใชประโยชน (ปปฏิทิน) 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด รวมลาศึกษาตอ 

(ปการศึกษา) 
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เกณฑการประเมิน :  
การคํานวณคาคะแนน 

โดยการใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
ตัวอยาง : จากสูตรการคํานวณ เทากับ รอยละ 15.5 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ดังนี้ 

1) กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น รอยละ 15.5 จะเทากับกี่คะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (15.5 x 5) / 20 = 3.875 
4) หนวยงาน จะไดคาคะแนนการประเมินเทากับ 3.875 คะแนน 

ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ซึ่งเปนผลงานวิจัยท่ีเสร็จส้ินในปใดปหนึ่งใน
รอบ 3 ป โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปท่ี
นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชน
จากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวของ โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงป
ปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ท้ังนี้ใหแสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ี
ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
1.1 ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําส่ิงประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
1.2 ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ท่ี

เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช 
1.3 ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การพัฒนาสาธารณะไปใช 
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ

นักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ ท้ังนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาท่ีประเมิน  
หมายเหตุ : อางอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.6 : ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปการศึกษา และปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห 

สังเคราะห วิจัย การปฏิบัติจริง และไดนําไปใชในการแกไขปญหา หรือพัฒนางานในหนาท่ีจน
เกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

สูตรการคํานวณ :  
ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ เทากับ 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ 
ท่ีไดรับรองคุณภาพ (ปปฏิทิน) x 100 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน : 

การคํานวณคาคะแนน 
โดยการใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ตัวอยาง : จากสูตรการคํานวณ เทากับ รอยละ 5.5 ใชบัญญติไตรยางศเทียบ ดังนี้ 
1) กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น รอยละ 5.5 จะเทากับกี่คะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (5.5 x 5) / 10 = 2.75 
4) หนวยงาน จะไดคาคะแนนการประเมินเทากับ 2.75 คะแนน 
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ขอมูลอางอิง : 

ขอมูลอางอิง 
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ท่ีมีระดับคุณภาพของ

อาจารยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีผลงานแลวเสร็จ ปท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือได ชื่อหนวยงานท่ีรับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินท่ี
ตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษาของ โดยนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ ท้ังนี้ให
รายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาท่ีประเมิน 

3. รายชื่อวารสารท่ีไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

หมายเหตุ : อางอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QIS) 
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องคประกอบที่ 5 
การบริการทางวิชาการแกสังคม 

หลักการ 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของหนวยงานอุดมศึกษา 
หนวยงานพึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความ
ถนัดและในดานที่หนวยงานมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิด
คาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการ
มีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของหนวยงาน เปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถาม
ตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว 
หนวยงานยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะ
นํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลง
งานของนิสิตและเปนการสรางรายไดของหนวยงานจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานหนวยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหนวยงาน 

(ถามี) 
6. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 
7. แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบงชี้  จํานวน 5 ตัวบงชี้ คือ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
5.3 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
5.4 การเรียนรูและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
5.5 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ  
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของหนวยงาน หนวยงานพึง
กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสราง
หนวยงานเพื่อเปนกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย โดยตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 
2 และขอ 3 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก สังคม  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. มีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนและความ
เชี่ยวชาญของหนวยงาน โดยนําผลการสํารวจความตอง
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพมาประกอบการพิจารณา 

2. มีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑและระเบียบของ
การใหการบริการวิชาการดานตางๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจ
ของหนวยงาน  

3. มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากร
ทุกระดับมีความพรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญ 
เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
อยางเปนรูปธรรมหรือลายลักษณอักษร และมีการ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

4. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ  
5. มีการกําหนดใหงานบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภาระ

งานของอาจารยและบุคลากรอยางชัดเจน โดยมีระบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆ  

6. มีการวางแผนการบริการทางวิชาการประจําปอยางเปน
รูปธรรม โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหนวยงาน  

7. มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
บริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนงานที่กําหนด และ
นําเสนอผลการตรวจสอบฯ ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอ 

8. มีการนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการ
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอน 

1. มีการกําหนดประเด็นหรือแผนในการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน 
1.1 การกําหนดใหนิสิตนําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรอื

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 
1.2 การใหนิสิตไปรวมกิจกรรมบริการการวิชาการ โดย

ใหนิสิตใชองคความรูจากการเรียนการสอนมาใชให
เปนประโยชนในการดําเนินกิจกรรม 

1.3 การนําความรูหรือองคความรูไปปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอน หรือกระบวนการเรียนการสอน 

2. มีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินการตามประเด็นหรือแผนการ
บูรณาการ  โดยผานพิจารณาอนุมั ติจากผูบริหาร
หนวยงาน 

3. มีการดําเนินการตามประเด็นหรือแผนการบูรณาการที่
กําหนด โดยมีรายงานผลการดําเนินการนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน เพ่ือพิจารณาให
ขอเสนอแนะ 

3. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

1. มีการกําหนดประเด็นหรือแผนการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 
1.1 การนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริง โดย

ตอบสนองตอความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ 
1.2 การนําความรู ประสบการณจากการใหบริการทาง

วิชาการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองค
ความรูใหมผานกระบวนการวิจัย 

1.3 การนําความรูหรือองคความรูจากการใหบริการ 
ทางวิชาการมาพัฒนาตอยอดในลักษณะของการ
สรางนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค  

2. มีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินการตามประเด็นหรือแผนการ
บูรณาการ โดยผานการพิจารณาอนุมัติจากผูบริหาร
หนวยงาน 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

3. มีการดําเนินการตามประเด็นหรือแผนการบูรณา-การที่
กําหนด โดยมีรายงานผลการดําเนินการนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน เพ่ือพิจารณาให
ขอเสนอแนะ 

4. มีการประเมินผลความ สําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

1. มีระบบติดตามและประเมินผลความสําเร็จในการบูรณาการ
ตามประเด็นหรือแผนการบูรณาการที่หนวยงานกําหนด 

2. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และ
การวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ 
และนิสิต ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ 

3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และ
การวิจัย ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของ
หนวยงาน ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพ
ของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่หนวยงานกําหนด 

5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

• มีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาแผนและ
พัฒนากระบวนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ไดอยางสม่ําเสมอ และเปนรูปธรรม  
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการ 
และเปนที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพรอมตามจุดเนนของหนวยงาน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทาง
วิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
หนวยงาน 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมใหบริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

1. มีการสํารวจความตองการของ
ชุ มชน  หรื อภาค รั ฐ  หรื อ
ภาคเอกชน หรือหน วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของหนวยงาน 

• มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบาย ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการวิชาการ ตาม
จุดเนนของหนวยงาน การสํารวจสามารถดําเนินไดหลาย
ลักษณะ เชน การประชุมสัมมนาชุมชน ผูเกี่ยวของหรือ
กลุมเปาหมายในการบริการทางวิชาการ เพ่ือหาความ
ตองการ การจัดทําแบบสํารวจความตองการแลวเก็บขอมูล
มาวิเคราะห เปนตน  

4. มีความรวมมือดานบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

1. มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะ
ใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะการ
สรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงาน 
ในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการ
ในการนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาของสถาน
ประกอบการ เปนตน โดยมีการกําหนด  
1.1 นโยบายหรือทิศทาง วัตถุประสงค และแผนการ

ดําเนินงานของหนวยงานในการจัดตั้งเครือขาย 
1.2 ขอมูลหรือฐานขอมูลของเครือขาย ทั้งที่เปนทางการ 

และไมเปนทางการ เชน โครงการจัดตั้งเครือขายและ
วัตถุประสงคในการสรางเครือขาย ขอตกลงความ
รวมมือระหวางองคกร (MOU) เปนตน 

2. มีการกํ าหนดแผนงาน / โครงการ เครื อข ายตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 

3. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเครือขาย ในลักษณะของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการทํากิจกรรมหรือโครงการ
รวมกับชุมชน  หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ เปน
เครือขาย 

4. จัดใหมีชองทางในการสื่อสาร เชน การประชุมรับทราบ
ความคิดเห็นดานตางๆ กับกลุมเครือขาย การจัดทํา 
เว็บบอรดเพ่ือการสื่อสารระหวางเครือขาย เปนตน 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

5. มีการประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกัน
ของเครือขายกับหนวยงาน 

6. มีการวิเคราะหความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เครือขาย โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค/เปาหมายของ
เครือขายที่กําหนดไว 

7. มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม 

1. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการสังคมวาสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม  

2. มีการประเมิลผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย และบุคลากร 
ผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรูความเชี่ยวชาญไป
ใชประโยชน  

8. มีการนําผลการประเมินในขอ 
3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมให บริการทาง
วิชาการ 

1. มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการ ไป
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ ระบบและ
กลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ 
ขอบเขตการใหบริการ คาใชจายหรืองบประมาณ 
ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาหรือขอตกลงการ
บริการ การควบคุมและการกํากับคุณภาพของการ
ใหบริการ  

2. มีการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ 
ดวยการจัดระบบการใหขอมูลการบริการที่ชัดเจน  
มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดย
มีหลักฐานอางอิง ไดแก 
2.1 เอกสารแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการใหบริการ ที่

ประกาศใหผูรับบริการทราบ 
2.2 เอกสารหรือหลักฐานแสดงใหเห็นระบบการควบคุม

และการกํากับคุณภาพที่หนวยงานใชในการกํากับ
ดูแลกิจกรรมการใหบริการ 

2.3 ชองทางในการสื่อสารกับผูรับบริการ 
2.4 รายงานผลการดําเนินการหรือการใหบริการที่

ผูรับบริการหรือผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

9. มีการพัฒนาความรูที่ไดจาก
การใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรู สู บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน 

1. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการแบบ
ตอยอดองคความรูดังกลาว โดยมีผลการพัฒนาในลักษณะ
ของผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
ฐานขอมูล เปนตน 

2. มีการสงเสริมใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ลักษณะการถายทอดความรูจากการบริการบริการทาง
วิชาการหรือองคความรูที่ตอยอดสูบุคลากร และผูเรียน
ภายในหนวยงานในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
2.1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ (ประชุม/

สัมมนา) โดยมีหลักฐานแสดงกระบวนการจัดกิจกรรม
และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

2.2 การเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานสื่อ
การเรียนรูตางๆ  

2.3 การจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสู
สาธารณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 : การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะของการเปนที่พ่ึงของชุมชนหรือ
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการ
หรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ พิจารณาจากระดับ
ของการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชา หรือหลักสูตร เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชในการเรียนการสอนตอ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10 

2. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชในการวิจัยตอโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10 

3. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการทางวิชาการไปขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ 5 

4. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการทางวิชาการไปขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ 5 

5. มีรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่การนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอย
กวารอยละ 5 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

1. รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ใชกับการเรียน
การสอนตอจํานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดไมนอย
กวารอยละ 10 

• มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทาง
วิชาการของหนวยงานมาใชประโยชนในการเรียนการ
สอน เชน 
1. อาจารยนําความรูและประสบการณมาปรับปรุง

วิธีการเรียนการสอน 
2. นิสิตนําความรูและประสบการณมาพัฒนาการเรียนรู

ของนิสิต 
3. นิสิตนําความรูและประสบการณมาใชในการผลิต

โครงงานของนิสิต 

2. รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ใชกับการวิจัย
ตอจํ านวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอย
ละ 10 

• มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทาง
วิชาการของหนวยงานมาใชประโยชนในการวิจัย  

 

3. รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ มี การนํ า
ความรูและประสบการณจาก
การใหบริการทางวิชาการไป
ข ย า ย ผ ล สู ก า ร ป รั บ ป รุ ง
รายวิชาตอโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวา
รอยละ 5 

• มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทาง
วิชาการของหนวยงานมาสูการปรับปรุงรายวิชา โดยมีการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ไดแก 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ

คณะกรรมการกํากับดูแลหลักสูตรและรายวิชา ใน
ประเด็นการปรับปรุงรายวิชา โดยนําองคความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการมาเปนฐานในการ
ปรับปรุงรายวิชา 

2. รายละเอียดของการปรับปรุงรายวิชาที่ผานการอนุมัติ
จากที่ประชุมที่เกี่ยวของ 

4. รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ ใชกับการ
ขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม
ตอจํ านวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอย
ละ 5 

• มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทาง
วิชาการของหนวยงานมาสูการเปดรายวิชาใหม โดยมีการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ไดแก 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ

คณะกรรมการกํากับดูแลหลักสูตรและรายวิชา ใน
ประเด็นการสรางหรือเปดรายวิชาใหม โดยนําองคความรู
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

และประสบการณจากการบริการวิชาการมาเปนฐานใน
การสรางหรือเปดรายวิชาใหม 

2. รายละเอียดของรายวิชาใหมที่ผานการอนุมัติจากที่
ประชุมที่เกี่ยวของ 

5. รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ใชกับการตอ
ยอดสู หนั งสือหรือตําราตอ
จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5 

• มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทาง
วิชาการมาสูการผลิตหนังสือหรือตํารา โดยเนนที่องค
ความรูเชิงวิชาการ 
1. หนังสือหรือตําราที่ใชประกอบการขอผลงานทาง

วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ หรือ 

2. หนังสือหรือตําราที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจ
อานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 : การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

หนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม แลวกอใหเกิดโครงการที่มีผลตอ
การพัฒนาชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในลักษณะที่ชุมชนจัดขึ้นหรือดําเนินการ
ขึ้น แลวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทําใหชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
2. การดําเนินบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําและสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคง 

อัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
5. ผลจากการดําเนินการสงผลใหมีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือ

ชุมชนหรือองคกรมีความเขมแข็ง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส ว น ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช นห รื อ
องคกร 

• มีการดําเนินการโครงการที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนไปตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือ
องคกร ดังนี้ 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

1. แผนการดําเนินโครงการ ซึ่งมีการกําหนดตัวบงชี้
และคาเปาหมาย 

2. การดําเนินการตามแผนและรายงานผลการดําเนินการ
ตามแผน 

3. การประเมินผลการดําเนินการตามแผน 
4. การปรับปรุงแผนหรือการดําเนินโครงการ 
5. รายงานผลการดําเนินการโครงการเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

2. การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามแผนที่กําหนดไวไม ตํ่า
กวารอยละ 80 

• มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนวามีการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเทาใด โดย
พิจารณาผลการบรรลุเปาหมายตามแผนที่ต้ังไว 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําและ
สมาชิกที่ มีการ เรี ยนรู และ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

• มีผูนําและสมาชิกของชุมชนหรือองคการที่มีการเรียนรู
และเปนแกนนําในการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

• มีกลไกในการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืนของชุมชนหรือ
องคกร โดยนําเสนอระบบและกลไกในการพัฒนาตนเอง
ของชุมชนหรือองคกร ซึ่งผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากชุมชนหรือองคกร 

5. ผลจากการดําเนินการสงผลใหมี
ผลกระทบที่เกิดประโยชนสราง
คุณคาตอสังคม หรือชุมชนหรือ
องคกรมีความเขมแข็ง 

• มีรายงานผลการพัฒนาชุมชนหรือองคกร ซึ่งเกิดจากผล
ของการจัดโครงการ โดยพิจารณาผลกระทบที่กอใหเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน หรือ
องคกร 
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ตัวบงชี้ที่ 5.5 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

หนวยงานกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือของประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่
เปล่ียนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมในเรื่องตางๆ 

การดําเนินการใหหนวยงานเลือกดําเนินการ 2 เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําและ/หรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ อาทิ ความรักชาติ บํารุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ 
คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การ
พรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย ส่ิงเสพติด ความฟุมเฟอย 
การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุข ความปรองดอง ฯลฯ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. ผลการดําเนินงานมีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
4. ผลการดําเนินงานไดรับการยกยองในระดับชาติ 
5. ผลการดําเนินงานไดรับการยกยองในระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

1. มีการกําหนดประเด็นเรื่องที่ชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในดานตางๆ อยางนอย 2 เรื่อง ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงานพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติ 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
อยางชัดเจน 

3. มีการวางแผนการดําเนินงาน ในลักษณะของแผนปฏิบัติ
การประจําป  

4. มีการดําเนินงานในลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่
หนวยงานดําเนินงาน  โดยระบุ วัตถุประสงค  และ
กลุมเปาหมาย พรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้ (KPI) และคา
เปาหมายในการดําเนินงาน 

5. มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกโครงการหรือกิจกรรม 
ซึ่งจะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการประเมิน
ความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช 
พรอมแบบประเมิน เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานหรือผูบริหารหนวยงานอยางตอเนื่อง 

6. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ตามตัวบงชี้และ
ค า เป าหมายที่ กํ าหนดอย า งต อ เนื่ อ ง  และ เสนอ
คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือผูบริหารหนวยงาน
พิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

7. มีการนําขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงมาประกอบ การปรับ
แผนหรือกระบวนการดําเนินงาน 

8. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินการชี้นําและ /หรือ
แกปญหาสังคม 

2. มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

• มีการประเมินผลการดําเนินการชี้นําและ/หรือแกปญหา
สังคมวาบรรลุเปาหมายตามแผนหรือไม อยางไร โดย
ตองบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

3. ผลการดําเนินงานมีผล กระทบ 
ที่เกิดประโยชนและสรางคุณคา
ตอสังคม 

• มีหลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่
เกิ ดประโยชนและสร า งคุณค าต อ สั งคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม 

4. ผลการดําเนินงานไดรับการ
ยกยองในระดับชาติ 

• มีหลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยอง
ระดับชาติ  

5. ผลการดําเนินงานไดรับการ 
ยกยองในระดับนานาชาติ 

• มีหลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยอง
ระดับนานาชาติ 
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องคประกอบที่ 6 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของหนวยงาน 
ดังนั้น หนวยงานจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละหนวยงาน และ
มีการบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู 
อนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปน
รากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีขึ้น 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่ก่ียวของ 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงชี้  จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชีท้ี่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
หนวยงานตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตาม
จุดเนนของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกจิกรรมนิสิต 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบ 
ท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ท่ียอมรับในระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 
เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

• หนวยงานมีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํา
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการ
ปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว เชน 
มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผน
งบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

• หนวยงานสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ี
จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองคการนักศึกษา 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

1. หนวยงานมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปะ
และวัฒนธรรม เชน มีหอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือ
เวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. หนวยงานจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมระดับตางๆ 
เชน วารสารระดับหนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่อง 
ในการดําเนินงาน 

3. หนวยงานมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรอื่น มีการสราง
เครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เปนระบบอยางชัดเจน 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
4. มีการประเมินผลความ สําเร็จ

ของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

• มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ 

5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด าน ทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ลป ะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

1. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณา
การดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA 

2. มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

3. มีผลสัมฤทธิ์ ท่ี เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

1. หนวยงานมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสู
สาธารณะ 

2. หนวยงานไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปน
แหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรหรือเปนท่ี
ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3. หนวยงานมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพรท้ังในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับ
รางวัล ไดรับการอางอิง เปนท่ียอมรับ 
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ตัวบงชีท้ี่ 6.2 : การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
การทํานุบํารุง หมายถึง การใหความสําคัญและเห็นถึงคุณคาท่ีจะตองดูแลรักษาใหคง

อยูในสภาพที่ดี และสมบูรณท้ังในปจจุบัน และเพ่ืออนาคต  

ศิลปะ คือ งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางความสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน 
สภาพแวดลอม และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย และเขาใจคุณคา
ทางศิลปะ ซึ่งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย เปนการนําศิลปะไปใชในการสงเสริมพัฒนาอาจารย
และนิสิต  

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่อง
ความคิด ความรูสึก และความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
สังคม และผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล ซึ่งเปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันท่ีดีจึงควรมีความสอดคลองกับ
ความเปนสากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคาอยางมั่นคง และมั่นใจ 

วัฒนธรรมในหนวยงาน หมายถึง ควรเปนวัฒนธรรมการเรียนรู วัฒนธรรมองคกร  
พัฒนาบุคลากร พัฒนากิจกรรมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรม เชน จิตอาสา  สงเสริมการแสดงออกทาง
ความคิดท้ังในและนอกหองเรียน วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสรางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับโลกยุค
ปจจุบันแตตองรูคุณคาวัฒนธรรมที่เปนรากฐานของตนเอง หนวยงานควรเปนบอเกิดของ
วัฒนธรรมที่ดี แลวบุคลากรในหนวยงานควรเปนผูนําทางวัฒนธรรมของสังคม อาทิ ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย และควรมีการสงเสริมใหรักวัฒนธรรมของบานเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน 
นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการจัดการทางวัฒนธรรมและการเฝาระวังทางวัฒนธรรม 
เชน หนวยงานจะตองแสดงบทบาทในการปองกัน/กรองส่ือ อันสงผลใหเกิดการใชส่ือเพ่ืออบายมุข 
หรือความเส่ือมเสียทางเพศ โดยไมตองมองในอดีตเสมอไป และระวังตีความเรื่องวัฒนธรรมเปน
ประเพณีไปหมด 
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เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
4. ไดรับการยกยองระดับชาติ 
5. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA)  
• นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุน

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่า
กวารอยละ 80 

• โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม รวม
ท้ังตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 

3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอสังคม 

1. รายงานผลการสรุปผล/ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
2. หลักฐานท่ีแสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ท่ีหนวยงานดําเนินการใน แตละปการศึกษา 
อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ หรือ
งบประมาณสนับสนุนโครงการ เปนตน 

3. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่ง
ขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลา
การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

4. ไดรับการยกยองระดับชาติ • เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงหนวยงานไดรับรางวัลระดับชาติ  
5. ไดรับการยกยองระดับ

นานาชาติ 
• เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงหนวยงานไดรับรางวัลระดับ

นานาชาติ 
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ตัวบงชีท้ี่ 6.3 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลติ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปล่ียนแปลงที่มีการวางแผนไวแลว และมีวิธี

ดําเนินงานท่ีดี คือ การทําใหลักษณะเดิมเปล่ียนไปตามที่มุงหมายไว เพ่ือใหลักษณะใหมท่ีเขามา
แทนท่ีนั้นดีกวาลักษณะเกา  

สุนทรียะทางศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ท่ีเจริญงอกงาม 
มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู และเรียนรูไดจากงานศิลปวัฒนธรรม
เชน หองอัครศิลปน วรรณศิลป ทัศนศิลปและศิลปะสถาปตยกรรม ศิลปะการแสดง เปนตน 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง หนวยงานมีการวางแผนงาน และการดําเนินงานที่ดี
ในการสรางคุณคาความงดงามของวัฒนธรรม หรือมีปฏิกิริยาตอความงามท้ังหลาย กอใหเกิดความ
มีชวิีตชีวาของหนวยงาน ไมวาจะเปนธรรมชาติส่ิงแวดลอม วัตถุ เหตุการณ การดํารงชีวิต สภาพแวดลอม
และปรากฏการณเหลานั้นมีสภาพเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ท่ีจะกระตุนความรูสึก กระตุน
การรับรู เราจะแปรการรับรูไปสูความรูสึกนึกคิด การชื่นชมยินดี การวิพากษ วิจารณ พรอมกันนั้น
ก็จะพัฒนาความรูสึกนึกคิดไปสูการแสดงออก ไปสูการสรางสรรค เราอาจแสดงออกและสรางสรรค
ไดทุกดานในชีวิต ไมวาจะเปนการแสดงออกและสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สรางสรรคทางเทคโนโลยี 
สรางสรรคทางสังคม ฯลฯ โดยมีพลังของสุนทรียภาพเปนแรงสนับสนุน ท้ังนี้การวัดความมีชีวิตชีวาของ
หนวยงาน สามารถวัดได โดยหนวยงานไมควรจํากัดเวลาปด-เปด มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง 
พ้ืนท่ีท้ังในหรือนอกหนวยงานก็ได เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใหกับนิสิต บุคลากร และ
ชุมชน โดยหนวยงานเปนศูนยกลางของชุมชน อาทิ แหลงเรียนรู แหลงศิลปวัฒนธรรม แหลง
พักผอน แหลงออกกําลังกาย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมโดยรักษาระบบนิเวศเดิม เปนตน  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานท่ี สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย  
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม

อยางสม่ําเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตท้ังองคกร ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 
เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรม
ท่ีดี 

1. หลักฐานท่ีแสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีหนวยงานดําเนินการในแตละปการศึกษา 
อาทิ งบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  รายงาน
ป ร ะ จํ า ป   ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ หรือ
งบประมาณสนับสนุนแตละโครงการ เปนตน 

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงบุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวมในการกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีของหนวยงาน 

2. อาคารสถานท่ี สะอาด และตกแตง
อยางมีคุณคาทางสุนทรีย  

1. โครงการ/กิจกรรม รายงานชื่อผลงาน หรือชิ้นงานที่
เกิดขึ้นจากการสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
พรอมรายละเอียดโครงการ 

2. มีการทําความสะอาด และจัดตกแตงสถานท่ีอยางมี
คุณคาทางสุนทรีย 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนให
สวยงามตามธรรมชาติ และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

• เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงหนวยงานมีการจัดการดาน
ภูมิ ทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
สงเสริมตอการจัดกิจกรรม และ
มีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

1. รายงานสรุปผล/ประเมินผลโครงการ/กิจรรมท่ีสงเสริม
การอนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

2. หนวยงานมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตท้ังองคกร ไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

• หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการ
ไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอนและ
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/
แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
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องคประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

หนวยงานตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ หนวยงานจะตอง
บริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง 
การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  
โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

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

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ่ือสถาบันท่ีเปนเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตใหจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบงชี้ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
7.5  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
7.6  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอความเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานและผูบริหารทุกระดับหนวยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหาร
มีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี 
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และ
กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําให
หนวยงานเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. คณะกรรมการบริหารหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย  

7. มีการประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการบริหารหนวยงาน

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กํ าหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดลวงหนา 

1. คณะกรรมการบริหารหนวยงานทุกคนควรไดรับการชี้แจง
และทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมี
ตอหนวยงานและมหาวิทยาลัย กอนจะปฏิบัติหนาท่ี 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ขอบังคับตางๆ   
1.1 ขอบังคับท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร   
1.2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ   
1.3 กรอบทิศทางการพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
1.4 อัตลักษณของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  

2 กรรมการบริหารหนวยงานกํากับดูแลหนวยงานไปสู
ทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารหนวยงานและ
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน  และมีความสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมท้ัง
ทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก  

3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการบริหารหนวยงาน รายงาน
การประเมินตนเอง และรายงานตอสาธารณชน 
3.1 การเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
3.2 Job Description ของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
3.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริหารหนวยงาน รายงานตอสาธารณชน 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ

ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล

1. ผูบริหารและกรรมการบริหารหนวยงาน มีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ 
และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนด
ตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งควรมีการ
พิจารณาจากส่ิงตอไปนี้ 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
สารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

1.1 มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย 
บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

1.2 มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของ
หนวยงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูของนิสิต  ทิศทางการสงเสริม
การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.3 มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคา
ของการใชจายเงินงบประมาณ และใหสอดคลอง
กับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันอยางเหมาะสม
โดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล 
และการรายงานขอมูล กับประโยชนท่ีจะไดรับ 

2. ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและบุคลากรทุก
ระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 
2.1 รายงานสรุป/รายงานการประชุมท่ีผูบริหารไดมีการ

ชี้แจง/ถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
บุคลากรภายในหนวยงานทุกระดับทราบและมีความ
เขาใจรวมกัน 

3. ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของหนวยงานใหทันสมัย 
นํามาใชในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ท่ี
กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนํา
ขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ
ไดอยางทันทวงที 
3.1 ระบบฐานขอมูลของหนวยงานมีความทันสมัย 

ขอมูลมีความถูกตอง และสามารถนํามาใชในการ
ติดตามผลการบริหารงานไดเปนอยางดี 

3.2 รายงานการประชุมท่ีมีวาระเกี่ยวกับการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวใน
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
แผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง  และนําขอมูลท่ี
ไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธได
อยางทันทวงที 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
ตาม ท่ีมอบหมาย  รวม ท้ั ง
สามารถส่ือสารแผนและผล
การดําเนินงานของหนวยงาน
ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

1. รายงานการประชุมผูบริหารที่มีวาระเกี่ยวกับผูบริหารมี
การกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ  อยางนอย ปละ 2 ครั้ง เพ่ือทบทวน
เปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สภาพการณมากยิ่งขึ้น พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือ
ส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมาย
ทุกระดับท่ีเกี่ยวของ 

2. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจของหนวยงานอยางครบถวน รวมทั้งการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย 
หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจง
ผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส่ือสาร
ภายใน โดยใชส่ือตาง ๆ ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 
2.1 รายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ

ตามภารกิจของหนวยงาน 
2.2 รายงานการประชุมท่ีมีวาระเกี่ยวกับผูบริหารมีการ

รายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ตามภารกิ จของหน วยงานรวมทั้ งการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย 
หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป   

2.3 ชองทางหรือวิธีการแจงรายงานสรุปการประเมินผล
การดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส่ือสาร
ภายใน โดยใชส่ือตางๆ ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 
เชน การประชุมชี้แจง  

3. แผน/ปฏิทินการประชุมประจําป รายงานการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

4. รายงานสรุปการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
เฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 เชน ตารางสรุปรอยละของ
จํานวนคร้ังของการจัดประชุมตามแผนการประชุม 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
5. รายงานสรุปการเขาประชุมของกรรมการบริหาร

หนวยงาน  ท่ีแสดงถึงการเขารวมประชุมของกรรมการ
เฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร
ในหนวยงานมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

1. ผูบริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เ พ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อัน
จะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง 
• ช อ งทางที่ ผู บ ริ ห าร ได รั บฟ งข อคิ ด เห็ นและ

ขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  เชน ในท่ี
ประชุม  โทรศัพท  อีเมลล  เว็บบอรด  กลองรับ
ความคิดเห็น ฯลฯ 

2. ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหาร
หรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอม
กับมีการกํากับ และตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และ
มีความเส่ียงอยูระดับในท่ียอมรับได 
• เอกสารหลักฐาน/คําส่ังการมอบอํานาจในการตัดสินใจ

แกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป  
3. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเปนการ

สรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง เชน  
3.1 การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิ-

ภาพการใหบริการ  
3.2 โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization)

5  ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

1. ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการ
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือ
เพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 
1.1 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผูบริหารมีการสอนงานท่ี

หนางาน (on – the – job training) เชน บันทึก
การสอนงาน  ภาพถาย  อ่ืนๆ 

1.2 คูมือการปฏิบัติงานท่ีเขียนโดยผูบริหาร  
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
2. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการการจัดการความรูเพ่ือ

การแลกเปลี่ยนความรู และถายทอดประสบการณ
รวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  อาทิ  
2.1 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู  
2.2 การสรางเครือขายชุมชนนักปฎิบัติ (community of 

practices)  
6 ผูบริหารบริหารงานดวย

หลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึ งถึงประโยชนของ
หนวยงานและผูมีสวนได
สวนเสีย 

1. ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารการดําเนินงานของหนวยงานใหไปสูทิศทางที่
กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารและกรรมการบริหาร
หนวยงาน โดยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

2. ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชนของผูมีสวน
ไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมี
สวนรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 

3. ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง 
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของ
หนวยงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารหนวยงานเปน
ประจําทุกป 
3.1 การเปดเผยประวัติของผูบริหารหนวยงาน 
3.2 รายงานประเมินตนเองของผูบริหาร 

4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเส่ียง และการตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา 
และรายงานการเงินของหนวยงานเสนอตอคณะกรรมการ 
บริหารหนวยงานเปนประจําทุกป 
• รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงานท่ี

มีวาระเกี่ยวกับการติดตาม /การรายงานผลการ
ดําเนินงาน ไดแก 
-  รายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
-  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
-  การรายงานการควบคุมภายใน   
-  การบริหารความเส่ียง  
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
-  การตรวจสอบภายใน  
-  รายงานการเงิน   

7 มีการประเมินผลการบริหารงาน
ของหนวยงานและผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

1. หนวยงานมีการประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน
และผูบริหาร ตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการ
บริหารงานบุคคลผูบริหาร และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการ
ประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกัน 

2. การประเมินควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงาน
แบบกัลยาณมิตร กลาวคือใชหลักการท่ีมุงเนนการให
ขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง 

3. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการ
บริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารหนวยงานใน
โอกาสที่เหมาะสม 

หมายเหตุ :  
1.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองมีการแสดงที่มาหรือมีการอนุมัติให

ความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
2.  หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว  
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ดังนั้นหนวยงานจึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบัน
แหงการเรียนรูเชนกัน  โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงาน  ซึ่งกระจัดกระจายอยูใน
ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใน
หนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึง
ขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดีย่ิงขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของหนวยงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผาน
มา ท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการจัดการ
ความรู ท่ีสอดคลองกับแผน
กลยุทธของหนวยงานอยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย 

1. หนวยงานควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 
หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน วามีประเด็นใดท่ี
มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือ
นํามาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการใน
การจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย 
1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน KM 
1.2 แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ

ความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน โดย
อยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย  และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
และคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

2. คณะทํางาน/บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู 
อาจประกอบดวย คณบดี   รองคณบดี  ผู ช วยคณบดี 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนางาน ท่ีกํากับดูแลดาน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดาน
วิจัย รวมท้ังดานอื่นๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของหนวยงาน 

3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาหนวยงานมีเปาหมายในการ
จัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ ความสามารถ
ของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย รวมทั้งประเด็น
การจัดการความรูท่ีหนวยงานมุงเนนตามอัตลักษณ  เชน  
3.1 เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรูท่ีเนน

ผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) 
3.2 เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายในสถาบัน  
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย

ท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดใน
ขอ 1 

1. กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย อยางนอยควรเปน
บุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย เชน คณาจารย หรือนักวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็น
ความรูดังกลาว รวมท้ังดานอื่นๆ ท่ีหนวยงานมุงเนน 

2. รายงานการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของอาจารย
หรือนิสิตในหนวยงาน หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีสะทอนอัตลักษณของ
สาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชใน
กระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียน
เรียนรูจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู
ท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี
กําหนด 

1. หนวยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมี
ผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงานทางดานวิจัย 
รวมท้ังผลงานดานอื่นๆ ท่ีสถาบันมุงเนน มาถายทอด
ความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยางสม่ําเสมอผานเวที
ตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกลาว 
• รายงานการจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม  
2. หนวยงานควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ

เรียนรูภายในหนวยงาน  เ พ่ือให เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 
2.1 หนวยงานมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู เชน 

• การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติ 
• เครือขายดานการจัดการความรู ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2 เอกสารหลักฐานแสดงการจัดสรรทรัพยากรอยาง

เหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 
2.3 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการแตละโครงการ

ตามแผนการจัดการความรู 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
2.4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมตามแผน

การจัดการความรู  ท่ีไดตามเปาหมาย ไมนอยกวา
รอยละ 50 

4. มีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดใน
ขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จั ด เ ก็ บ อย า ง เ ป น ร ะบบ
โดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge) 

1. ผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูใน
ตัวบุคคลและแหลงเรียนรู อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพ่ือให
บุคลากรก ลุ ม เป าหมาย ท่ีต อ งการ เ พ่ิม พูนความรู
ความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 

2. ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพรความรูใน
หนวยงาน ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ เ พ่ือการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของ
ความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาท่ี
ผานมา ท่ี เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติ 
งานจริง 

1. ผูรับผิดชอบมีการวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
แหลงตาง ๆ เชน นวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและสังคม นํามาปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

2. ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ 
และติดตามวัดผลตามประเด็นความรูและเปาหมายของ
การจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย 

3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก
ดานการจัดการความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการความรูของหนวยงาน 

4. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นตามเปาประสงคท่ีกําหนด
ไวในประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองแสดงท่ีมาหรือมีการอนุมัติให
ความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
หนวยงานควรมีการพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช เพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน 
และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือ
การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน 
ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงาน โดย

อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System Plan) 
 

1. หนวยงานควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ
ท่ีประกอบไปดวยผูบริหารดานระบบสารสนเทศของ
หนวยงานและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ 
1.1 คณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบ

ไปดวยกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ 
1.2 นโยบายการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

2. แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน 

3. ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศ  ควร
ประกอบดวย 
3.1 วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบ

แตละระบบ 
3.2 ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธ

ของหนวยงาน 
3.3 ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหม

กับระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน 
3.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ 

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

3.5 งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ 
3.6 การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 
3.7 การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
อยางนอยตองครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปน
ระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบสารสนเทศในการ
ดําเนินงานตามปกติมาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหาร
ใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องท่ีเปนพันธกิจ
ของหนวยงานไดอยางครบถวน ท้ังดานการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่น ๆ 
รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาดวย 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เชน 

ระบบลงทะเบียนนิสิต  ระบบทะเบียนประวัตินิสิต  
เปนตน  

1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเงิน เชน  

• ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร 
• ระบบบัญชี   

1.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการ   
1.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
เปนระบบสารสนเทศที่ นํ าข อมู ลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบ
บัญชี  ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน
ประวัติ เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหาร
ใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องท่ีเปนพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน ท้ังดานการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหาร
จัดการดานอื่นๆ รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

2. แผนการติดตาม/รายงานการติดตามขอมูลในระบบ 
เพ่ือใหระบบมีขอมูลท่ีครบถวน และสามารถรายงาน
ขอมูลไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทันกําหนดเวลา 

3. เอกสาร/บันทึก/รายงานการตรวจสอบขอมูลในระบบ
เพ่ือใหมีความถูกตอง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ 

1. ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบ
ประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มี
การประเมินความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมีการใชระบบหรือ
ทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 
1.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
1.2 กําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให

สอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการ
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
ประเมินความพึงพอใจทุกคร้ังท่ีมีการใชระบบหรือ
ทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

2. การประเมินความพึงใจของผูใชระบบสารสนเทศเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

2. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  เพ่ือนํามาใช
ประกอบในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

3. รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

4. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ผานการพิจารณาจาก
ผูบริหารแลว 

5. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 

5. มี การส งข อมู ลผ านระบบ
เครือข ายของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของตามท่ีกําหนด 

1. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนิสิต บุคลากร 
และหลักสูตร เปนตน 

2. เอกสาร/รายงานการสงขอมูลหรือหลักฐานแสดงวันท่ี
การรายงานขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยมีการรายงานขอมูลไดครบถวน ถูกตอง 
และทันเวลา ไดแก 
2.1 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) 
2.2 ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา  (QIS) 
2.3 ระบบการจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพ   (e-SAR) 
2.4 ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

(e-SARCARD) 
หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองเปนหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือมีการ
อนุมัติใหความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
เพ่ือใหหนวยงานมีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม  

และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใช 
ตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกัน
จากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปญหา  รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใช
งาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของ
หนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 

ดาน ตามบริบทของหนวยงาน จากตัวอยางตอไปนี้  
• ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี)   
• ความเส่ียงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของหนวยงาน 
• ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
• ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
• ความเ ส่ียงดานบุคลากรและความเ ส่ียงดานธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร     
• ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
• อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2   
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารหนวยงานเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหนวยงานไปใช

ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเส่ียง 
โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจ
หลักของหนวยงานรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1. นโยบายการบริหารความเส่ียงของหนวยงาน 
2. คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหาร

ระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของ
หนวยงาน 

3. เอกสารแสดงรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน เชน  
3.1 นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน  
3.2 หนาท่ีความรับผิดชอบ / Job description ของ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.3 แผน/ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานอยางสม่ําเสมอ 
3.4 คูมือบริหารความเส่ียง 

2.  มีการวิเคราะหและระบุความ
เส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน 
ตามบริบทของหนวยงาน   
 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงในประเด็นตาง ๆ เชน 
• ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)   
• ความเส่ียงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธ 
• ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
• ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของ

กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
• ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมา- 

ภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร  

• ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
• อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

1. วิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารการศึกษา 

2. ประเด็นความเส่ียงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ
ในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอสถาบัน
ดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย
ทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 

3. ปจจัยเส่ียงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบ
แนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ 
วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 
เปนตน 

4. จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจาก
มิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ย 

5. รายงานการวิเคราะห  ระบุความเส่ียง  และการจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

3.  มีการประเมินโอกาสและผล 
กระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2   

1. ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิง
คุณภาพท่ีสะทอนถึงความเส่ียงระดับสูง กลาง ตํ่า ได 

2. ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงท้ังใน
ดานของโอกาสและผลกระทบ 

3. การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ใหประเมินจาก
ความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณเส่ียงในอดีต หรือความนาจะ
เปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจาก
ขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการ
ควบคุมปจจัยเส่ียงในปจจุบัน 

4. การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจาก
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
ความรุนแรง ถามีเหตุการณเส่ียงดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะ
มีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอ
คุณภาพทางการศึกษาของหนวยงาน ฐานะการเงิน 
ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

4.  มีการจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง 
และดําเนินการตามแผน   

1. แผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตอง 
1.1 กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ีจะสราง

ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
1.2 แนวทางการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
2. สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค 4T คือ  

2.1 Take การยอมรับความเส่ียง  
2.2 Treat การลดหรือควบคุมความเส่ียง  
2.3 Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง  
2.4 Terminate การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง   
เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่หนวยงานจะเกิดความ
เสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน 
ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

5. มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานเพ่ือพิจารณาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 

1. รายงานการประชุม ท่ีมีวาระเกี่ยวกับการรายงาน
ความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอ
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

2. รายงานการประชุมท่ีมีวาระเกี่ยวกับการรายงานสรุปผล
การดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

6. มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บริหารหนวยงานไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เส่ียงในรอบปถัดไป 

• แผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับ
ความเส่ียงท่ี เหลืออยูหลังการจัดการความเสี่ยงและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน รวมท้ัง
ความเส่ียงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งภายในหรือนอกหนวยงาน 
และจากมหาวิทยาลัย 
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หมายเหตุ :  
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองเปนหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือมี

การอนุมัติใหความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
2. คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายใน

หนวยงานในรอบปการประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย 
บุคลากร  หรือตอชื่อเสียง   ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของหนวยงาน              
อันเนื่องมาจากความบกพรองของหนวยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัย
เส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนิสิต คณาจารย
บุคลากรภายในหนวยงาน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีหนวยงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเส่ียงหรือไมพบความพยายามของ
หนวยงานในการระงับเหตุการณดังกลาว 
 2. หนวยงานเส่ือมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ 
เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 
 3. หนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได  สงผลกระทบตอนิสิตปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง 
 
 การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
 1. หนวยงานมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผน
รองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเส่ียงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และ
ดําเนินการตามแผน 
 2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของ
หนวยงาน 
 3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบ
ท่ีไดกําหนดไวลวงหนา 
 

หมายเหตุ : หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะได
คะแนนการประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกันหากเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกลาวไวขางตน ดังนั้นเพ่ือ
ไมใหเกิดผลกระทบในระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานจึงตองไมควรเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น   
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ตัวบงชี้ที่  7.5 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
คณะกรรมการบริหารหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการ

ดําเนินงานตามอัตลักษณของหนวยงาน กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการ
บริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคล่ือนหนวยงาน รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 
      การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานจะมุงเนนการประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามหนาท่ีและบทบาทของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน การบริหาร
และการจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหนวยงาน 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลหนวยงาน 

รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานตามหนาท่ีและบทบาทของคณะ
กรรมการบริหารหนวยงาน 

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลหนวยงาน โดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน ไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการบริหารหนวยงานมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานสําคัญ อาทิ ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและ
งบประมาณ  โดยเฉพาะการดํา เนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานท่ี เปนมติคณะ
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
กรรมการบริหารหนวยงาน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของคณะกรรมการบริหารหนวยงานที่กําหนดใหมี
ระบบการประเมินตนเองและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงานท่ีผานมา 
6. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
7. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
หมายเหตุ: เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองเปนหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือมี
การอนุมัติใหความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.6 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการให

บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน จะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน  ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร (คะแนนเต็ม 5) 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

หนวยงาน รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานตามหนาท่ีและ
บทบาทของผูบริหารหนวยงาน 

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลหนวยงาน 
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหาร
หนวยงานไดกําหนดใหมีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุม
และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงาน
สําคัญ เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานท่ีเปนมติคณะ
กรรมการบริหารหนวยงาน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดใหมีระบบการ
ประเมินผูบริหาร และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผูบริหารหนวยงาน 

หมายเหตุ: เอกสารหรือหลักฐานท่ีนํามาประกอบการอางอิงตองเปนหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือมี
การอนุมัติใหความเห็นชอบจากผูบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
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องคประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหน่ึงของหนวยงาน ไมวาแหลงเงินทุนของ
หนวยงานจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของหนวยงาน เชน คาหนวยกิต 
คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนิสิต รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชา
ทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารหนวยงานจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงินเพ่ือการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนิสิต ทรัพยสินถาวรตอ
จํานวนนิสิต คาใชจายท่ีหนวยงานใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามสาขาวิชา รายได
ท้ังหมดของหนวยงานหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนา
อาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตาม
ภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของ
หนวยงานท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. มาตรฐานหนวยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผนดิน (หนวยงานอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 
7. แผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. นโยบายดานการบริหารจัดการ และดานการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผน

กลยุทธทางการเงิน ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
หนวยงานท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทาง
การเงินจะตองสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบันและหนวยงาน หนวยงานควรประเมินความ
ตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคา
ของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับ
เวลาท่ีหนวยงานใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือหนวยงานจะตองมีการระดมทุน
ดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะห
ตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินควรเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา

หนวยงานและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการ 

บริหารหนวยงาน และมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน และความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีหนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึง
แหล งท่ีมาและแหล งใช ไปของเงินท่ีตองใช ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของหนวยงาน 

2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะห
ทรัพยากรทางการเงิน ในลักษณะ ดังนี้ 
• การวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธของหนวยงาน 
• การประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใช ซึ่งจะเปน

งบประมาณในการดําเนินการ 
• การกําหนดแหล งท่ีมาของงบประมาณในการ

ดําเนินการตามผลการวิเคราะหและการประเมินมูลคา 
(แหลงท่ีมาของงบประมาณ คือ งบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของหนวยงาน เงินบริจาค หรือการระดม
เงินทุนจากแหลงทุนตางๆ  

• การจัดทํางบประมาณประจําปของหนวยงานตามแผน
กลยุทธและเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงิน หลักเกณฑการ
จัดสรร และการวางแผนการ
ใชเ งินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

1. มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
ของคาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอสําหรับการ
บริหารภารกิจของหนวยงานในทุกดานใหเปนไปตาม
เปาหมาย 

2. มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไว และไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปของประชาชน 
2.1 กรณีสรางหลักเกณฑใหม : มีการสรางหลักเกณฑ

การจัดสรรใหสอดคลองและเหมาะสมกับผลการ
วิเคราะหทรัพยากรทางการเงินของหนวยงาน โดย
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
เปนหลักเกณฑท่ีไดรับการยอมรับจากทุกหนวยงาน
ยอยภายใน และคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

2.2 กรณีการทบทวนหลักเกณฑในการจัดทรัพยากร : มี
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเปนท่ียอมรับ
จากทุกหนวยงานยอยภายใน 

3. มีแผนจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับ
การบริหารภารกิจของหนวยงานในทุกดานใหเปนไป
ตามเปาหมาย และมีแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือจะทําใหรายได รายจาย เปนไปอยางเหมาะสม 

3. มี ง บป ร ะ ม าณป ร ะ จํ า ป ท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ในแต ล ะ พันธกิ จ แล ะกา ร
พัฒนาหนวยงานและบุคลากร 

1. มีการวิ เคราะห  และจัด ทํารายงานการวิ เคราะห
งบประมาณ และการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ประจําปในดานตางๆ ดังนี้ 
(1) ความสอดคลองของงบประมาณที่ ได รับกับ

แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีกําหนดไววามีความ
สอดคลองมากนอยเพียงใด 

(2) ความ เพี ย งพอของงบประมาณประจํ าป ใน
แตละพันธกิจของหนวยงานมีความเพียงพอมาก
นอยเพียงใด 

(3) ความเหมาะสมของงบประมาณประจําปสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรตามนโยบายหรือตามแผนการพัฒนา
หนวยงาน มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

2. มีการนําเสนอรายงานการวิเคราะหตามขอ 1 ตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน  

4. มีการจัดทํารายงานทาง การเงิน
อยางเปนระบบ และรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
และมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 
2 ครั้ง 

1. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบรายรับ 
คาใช จายและงบดุลอยางเปนระบบ ทุก 6 เดือน (ปละ 2 
ครั้ง)  

2. มีการนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน และมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช

ในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

1. มีการจัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงานเสนอผูบริหารสูงสุดของหนวยงานเปนประจํา
ทุกเดือน โดยนําเสนอผลการใชเงินตามแผนหรือไมและได
ใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการดําเนินกิจกรรม
อยางไร มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 

2. มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนิสิต 
3. มีการจัดทํารายงานการลงทุนของหนวยงาน 
4. มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายใน

อนาคต 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน

และภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ 
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ กฎ เ กณฑ ท่ี
หนวยงานและมหาวิทยาลัย
กําหนด 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Audit 
committee) เพ่ือตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ีหนวยงานและมหาวิทยาลัย
กําหนด 

2. มีการตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑเปนประจํา และรายงานผลการตรวจ ติดตามตอ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3. มีการกําหนดกระบวนการในการควบคุมและกํากับดูแล
ใหการใชเงินเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

1. มีระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจดานการเงินและงบประมาณ 

2. ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจดานการเงินและงบประมาณ ชวยใน
การติดตามการใชเงิน การจัดทํารายงานตางๆ ท่ีผูบริหาร
ตองทราบ และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทาง
การเงินของหนวยงานได   

3. มีการรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานและมหาวิทยาลัย ตามแผนที่กําหนด  
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องคประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หนวยงานจะตองพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิด
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของหนวยงาน 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

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

3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 
11. แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ตองระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

สําหรับหนวยงานถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
และของหนวยงานที่มีการกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา
หนวยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการบริหารหนวยงานและมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา และรายงานขอมูลครบถวนตามที่กําหนดในระบบ CHE QA online ระบบ QIS และ 
e-sar และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศ/สารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ครบทุกองคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต 
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงาน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  
หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
หนวยงาน ต้ังแตระดับภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของหนวยงานและสอดคลองกับระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่หนวยงาน
นํามาใชตองเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการ
วางแผน  การดําเนินการตามแผน  การตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจ
บรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมี
หลักฐานที่แสดงใหเห็นระบบและการดําเนินการ 

3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบและผูประสานงานดานการ
ประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันใหการประกันคุณภาพ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแตระดับหนวยงาน ภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 
โดยมีหลักฐานอางอิงดังนี้ 
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• เอกสารการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรในทุก
ภาคสวนที่ตองมีความรับผิดชอบในการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

• คําส่ังแตงตั้งกรรมการตางๆ ที่มีหนาที่เกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน และในระดับมหาวิทยาลัย 

2. มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานและผู บริหารสูงสุด
ของหนวยงาน 

1. คณะกรรมการบริหารหนวยงานใหความสําคัญในการ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงาน โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย การถายทอดนโยบายสูผูปฏิบัติ และการ
ติดตามผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอก ดังปรากฏ
หลักฐานดังนี้ 

• คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหนวยงาน ที่ระบุ
หรือแสดงใหเห็นหนาที่หรือความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารหนวยงานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

• สรุปผลหรือรายงานผลการดําเนินการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ บริหาร
หนวยงาน 

2. มีการกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ
การจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้ งกําหนด
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่
เหมาะสม โดยมีหลักฐานแสดงการแตงตั้งหนวยงานหรือ
คณะกรรมการ 

3. มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ถึงระดับหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดคุณภาพตามที่หนวยงานและมหาวิทยาลัย
กําหนด ดังนี้  

• หลักฐานแสดงการมอบหมายงานในลักษณะให
บุคลากรและทุกภาคสวนประกันคุณภาพในการ
ดําเนินงาน (อางอิงจากเอกสารการกําหนดภาระหนาที่
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ของบุคคล และหนวยงานยอย) 

• การกําหนดกรอบหรือเกณฑในการประกันคุณภาพ
การดําเนินงานของหนวยงาน 

• การกําหนดแผนที่หรือแผนผังความเชื่อมโยงการ
ปฏิ บั ติ งานระดับ บุคคลสู ง านในภาพรวมของ
หนวยงาน 

4. มีการจัดทําคูมือคุณภาพของหนวยงานอยางเปน
รูปธรรม 

5. มีกลไกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สอดคลองตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่หนวยงานกําหนดไว 
โดยมีการรายงานผลและรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการ บริหารหนวยงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิม เติม
ตามอัตลักษณของหนวยงาน 

1. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน 
ภายใตกรอบหรือแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้ อัต
ลักษณ ดังนี้ 

• สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการ
พัฒนาประเทศ 

• ไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน
และกฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

• สะทอนอัตลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 

• สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามกลุม
สถาบันที่เปนจุดเนน 

• สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ปของมหาวิทยาลัย 

• สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิต 

• สอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตร
หรือแผนกลยุทธของหนวยงาน 

• สามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคครบถวนทั้ง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
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2. มีการกําหนดเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละ
ตัวบงชี้ โดยตองสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมาย
ของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถวน ประกอบ ดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 
และรายงานขอมูลครบถวน
ตามที่กําหนดในระบบ CHE QA 
online ระบบ QIS และ e-sar และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน 

1. มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สมบูรณครบถวน ครอบคลุมการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพ สอดคลองกับวงจร PDCA โดยมีเอกสาร
หลักฐานแสดงผลตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานขอ 1 

2. มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

3. หนวยงานรายงานขอมูลครบถวนตามที่กําหนดในระบบ 
CHE QA online ระบบ QIS และระบบ e-sar 

4. หนวยงานไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหนวยงานจากมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

5. มีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หนวยงานสูสาธารณชน โดยอางอิงจากชองทางการเผยแพร
ของหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

1. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพมาวิเคราะหแลว
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพเปนประจําทุกรอบป 

2. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ นํา
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนการ
พัฒนาคุณภาพไปวิ เคราะหและดํ า เนินการหรื อ
ประสานงานกับคณะกรรมการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการในสวนที่รับผิดชอบ
โดยตรง หรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธมีการพัฒนาขึ้น
จากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 

3. มีการรายงานพัฒนาการของผลการดําเนินการในแตละตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธของหนวยงานทุกตัวบงชี้ในรายงาน
การประเมินคุณภาพตนเอง และนําเสนอคณะกรรมการ
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บริหารหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

6. มีระบบสารสนเทศ/สารสนเทศ
ที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ครบทุกองคประกอบคุณภาพ 

1. มีการจัดใหมีระบบสารสนเทศ/สารสนเทศที่สามารถนําเสนอ
ขอมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ถูกตอง และเปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบ และสอดคลอง
กับเกณฑหรือมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงานภายนอก เชน 
สมศ. กพร. เปนตน 

2. ระบบสารสนเทศ/สารสนเทศที่หนวยงานจัดตามขอ 1 
ตองสามารถนํามาใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรืองานเทียบเทา และระดับหนวยงาน รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงสูระดับมหาวิทยาลัยได โดยหนวยงาน
แสดงผังความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ/สารสนเทศ
ดังกลาวเปนหลักฐาน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสี ยในการประกั นคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผูใช
บัณฑิต และผูใช บริการตามพันธ
กิจของหนวยงาน 

1. มีการสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของหนวยงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานในลักษณะ ดังนี้ 

• การรวมเปนกรรมการ 

• การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย 

• การใหขอมูลยอนกลับ 

• การเขารวมกิจกรรมดานการประกันคุณภาพที่
หนวยงานจัดขึ้น 

2. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของหนวยงาน
เสนอตอผูบริหารระดับสูงของหนวยงานหรือคณะ
กรรมการบริหารหนวยงาน  

8. มี เครือข ายการแลกเปลี่ ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงาน 
หรือสถาบันและมีกิ จกรรม
รวมกัน 

1. มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 
หรือระดับสถาบัน และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตและ
อ่ืนๆ ในลักษณะดังนี้ 

• มีการรวมลงนามในหนังสือความรวมมือ 

• มีการกําหนดแผนการดําเนินงานรวมกันในประเด็นที่
ทําความรวมมือรวมกัน 

• มีการดําเนินการตามแผน 
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• มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนนําเสนอตอ
ผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการ บริหารหนวยงาน 

2. มีพัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในเครือขายเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินการในตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ 

3. มีการประเมินผลการสรางเครือขาย เ พ่ือนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง โดย
นําเสนอรายงานผลการประเมินตอผูบริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการ บริหารหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองาน วิจัย
ด า นก า รป ร ะกั นคุ ณภาพ 
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน 

1. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เชน การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่
ดีโดยคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ เปนตน  

2. มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
เปนวิธีปฏิบัติที่ดีที่ไดรับการคัดสรรตามขอ 1 ใหกับ
สาธารณชน และใหหนวยงานอื่นนําไปใชประโยชน โดย
พิจารณาจากชองทางการเผยแพร และขอมูลยอนกลับที่
สาธารณชน หรือหนวยงานอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการ
นําแนวปฏิบัติที่ดีดังกลาวไปใชประโยชน 

3. มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนํา
ผลไปพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยาง
นอยปละ 1 เรื่อง 
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ตัวบงชี้ที่ 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และใหหนวยงานตน
สังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น ซึ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงกําหนดระบบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
หนวยงานเทียบเทา เปนประจําทุกปการศึกษา พรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพสอดคลองตามตัวบงชี้คุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพ่ือ
สะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงาน และ
มหาวิทยาลัย 

การพิจารณาผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดนั้น พิจารณา
จากคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงาน ยอนหลัง 3 ป โดยเริ่มเก็บขอมูลผล
การประเมินคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 2553  

สูตรการคํานวณ :  

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด เทากับ 
 
 ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันภายในโดยตนสังกัด 
 จํานวนป 
 

เกณฑการประเมิน :  

เกณฑการประเมินใชคาเฉล่ียของผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 3 
ปยอนหลัง เปนคะแนนของตัวบงชี้นี้ 
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ขอมูลอางอิง :  

ขอมูลอางอิง 

• คะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน  
หมายเหตุ:  

1. ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับ
หนวยงาน ตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง 3 ป ทั้งนี้ หนวยงานเริ่มใชคะแนนตั้งแตป
การศึกษา 2553 เชน 

• ประเมินป 2554 ใชคะแนนประเมิน 1 ป คือ ป 2553 

• ประเมินป 2555 ใชคะแนนประเมิน 2 ป คือ ป 2553 และ 2554 

• ประเมินป 2556 ใชคะแนนประเมิน 3 ป คือ ป 2553, 2554 และ 2555 
2. การประเมินตัวบงชี้น้ีเร่ิมประเมินในปการศึกษา 2554 เปนตนไป  
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บรรณานุกรม 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2552) คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2550-2553 (ฉบับปรับปรุง
คร้ังท่ี 2 : ธันวาคม 2552). 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553).  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (2553) คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2553). 
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ภาคผนวก 

คําชีแ้จงในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีมีการ
เรียนการสอนใหคณะหรือหนวยงานเลือกตัวบงชี้ท่ีจะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง 
และระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของ
หนวยงานที่รับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบัน 
อาจปรับเปน การประเมินกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยเทียบเทา เปนตน 

2. อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับหนวยงาน
ท้ังปการศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
หนวยงานท้ังปการศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
  9 – 12 เดือน   คิดเปน 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
  นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 

3. ตัวบงชี้ แบงเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัว

บงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงาน
ไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือ
เปนวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉล่ีย กําหนเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรบัการแปลงผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉล่ีย) เปนคะแนนทําโดยการวางเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่
แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว คํานวณไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

คารอยละท่ีไดจากผลการดําเนินงาน 

รอยละท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x 5  =  คะแนนท่ีได 
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4. การแปลงคารอยละหรือคาเฉล่ียเปนคะแนน 
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 

5 จะไดคะแนน 5 
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณ

คะแนนที่ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 

5. ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปด
ทศนิยมตําแหนงท่ี 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน 
  72.364 เปน 72.36 
  3.975 เปน 3.98 

6. เกณฑการประเมินตัวบงชี้เปนแบบ 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีท่ีไมดําเนินการ
ใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน โดยมีความของคะแนน ดังนี้ 

  คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 
  คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงชี้ 

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียน
สําคัญท่ีสุด เปนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูได
ดวยตนเอง หรือรวมท้ังมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียน
กับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆ 

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอท่ี
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

คารอยละท่ีไดจากผลการดําเนินงาน 

รอยละท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x 5  =  คะแนนท่ีได 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุง
พัฒนาความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทย
หลายรูปแบบ  ตัวอยางเชน 

1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 
6) การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (Research–based Learning) 
7) การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการ
จัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมิน
บทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความ 
ท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 
 

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก
เขามาใชบริการ 
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 การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือ
ทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา
ท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนท่ียอมรับ 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือให
การดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานท่ี

สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด 
3) นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
5) นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

 
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ี

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นใน
หลักการ 6 ประการ คือ  

1) ยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง  
2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ  
3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  
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5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา  
และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  
1) จรรยาบรรณตอตนเอง  
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  
4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน  
5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  
6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา  
7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน  
8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ  
9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ 
10) จรรยาบรรณตอสังคม 

 
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบัน 

อุดมศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค  
-  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา (18 หนวยกิต 

ตอภาคการศึกษา) 
-  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 

24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ) 
ระบบไตรภาค   
-  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา (15 หนวยกิต 

ตอภาคการศึกษา) 
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา (10 

หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
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ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้ 
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหวางจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 
  SCH = Σnici 

 
เมื่อ  ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
 

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

 
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ

โดยสถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 
 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทน
ใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐาน
ของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู
และประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช
ประโยชนได 
 

FTES =  
SCH 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีสําคัญ เชน นักศึกษาผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการคณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ องคการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการท่ีใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนด
นโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถ่ินและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควร
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมาย
ของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ 
มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน  
1 ป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ 
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ัง 
มีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง

เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะ
อยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทํา หนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทํา การประมวลผล
รวมท้ังการวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศ
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณตางๆ 
เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภท 
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ในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ี
แตกตางกันออกไป 
 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพรโดย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการ ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล 
เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ 
ท่ีเปนท่ียอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพรโดย
สํานักงานฯ 
 

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
ขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชนหลัก
ธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ให
เปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถ
นําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง 
กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสม
จะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของ
ประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร 
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และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี
ท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมี
ความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาท่ีและผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม
เสนอปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน)และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจ 
ในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ
เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได
สวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียม
กันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 
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10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจาก
กลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมี 
ขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพอง
โดยเอกฉันท 
 

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณท้ังหมดท่ีผูเรียนตองศึกษา
เพ่ือใหไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย 
 

อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังปการศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ตัวบงชี้กลาง 
กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหพิจารณาตามตัว

บงชี้กลาง ดังนี้ 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ส้ินสุดปการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน 
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9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
 
หมายเหตุ : 

1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้ เ พ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและ
วัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐาน
ของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ท้ังนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุก
ระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับ
การเผยแพรหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1- 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบ
ซอม อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้ 

• ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลัง
สอบซอมใหครบทุกชุดวิชา/รายวิชาท่ีเปดสอน 

• ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังส้ินสุด
ปการศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอม 
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คณะผูจัดทํา 

1. อาจารยพรรณี  บุญประกอบ  
2. อาจารยสุจิตรา  ศรีสังข 
3. อาจารยธนภูมิ  อติเวทิน 
4. อาจารย นายแพทยสมศักด์ิ วสุทิตกุล 
5. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศาล  มหาสิทธิวัฒน 
6. ผูชวยศาสตราจารยอังศินันท  อินทรกําแหง 
7. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  ขวัญชัย   
8. รองศาสตราจารยสุนยี  เหมะประสิทธิ์ 
9. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสิริภา  ชางศิริกุลชัย 
10. นางคัชนีย  โพคาวัฒนะ 
11. นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
12. นางสาวอัมพวัลย  วิศวธีรานนท 
13. นางสาวขนิษฐา  สินสงวน 
14. นางรังรอง  สีทองดี 
15. นางสาวพนารี  สายพัฒนะ 
16. นางสาวฐิตินันท  สัมมานุช 
17. นางสาวธิดารัตน  วงษพันธุ 
18. นางสาวศิริขวัญ  ญาณปญญา 
19. นางสาวศรัญญา  ย่ีซาย 
20. นางสาวศิริลักษณ  ขันธวงษ 
21. นายนิพัทธิ์  ภัทรโสภณกุล 

 
 




