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บทที่ 1 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

1.1 ควำมจ ำเป็นและวัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนด
ขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2) เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย 
(targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

3) เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษา ทราบจุดแข็ง 
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4) เ พ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

5) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

1.2 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียด
ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มี
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การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า สมศ . 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ซึ่ง สมศ.ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จ
สิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ 
สมศ.เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งหลัก เช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง การประเมินจะครอบคลุม
การจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักท้ังหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับ
จุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 
5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน 
การจับผิด หรือการให้คุณให้โทษ 

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

3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับ
ควบคุม 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา
ของชาติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย 
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แต่ยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 

1.3 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มี
การสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี
พ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาท่ีต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ
รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ 
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวน
ของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
เหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยน
กันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ 
(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และ การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก วิทยำลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรี จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการ
ผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาค
เกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนและ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี  เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
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ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการ
วิจัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะระดับ
ปริญญำเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้น 
การผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษา
ไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม ดังกล่าว 

1.4 กำรประกันคุณภำพกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน

หมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้ เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึง
ความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้
ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
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มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 7 สิงหาคม 
2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดท ามำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจใน
การจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน 
คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก 
วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับ
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การศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์
กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ 
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 

แผนภำพที ่1.1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ 
 
                               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้

ตระหนักดีถึ งความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้ จั ดท าประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและ

พลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 
มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า กั บ

ม า ต ร ฐ า น  ร ว ม ถึ ง

มาตรฐานสถาบันอุดม 

ศึ ก ษ า แ ล ะ ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 
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พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได ้(accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาใน
การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกำศ
ทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
จากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
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หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรค
สอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ .ศ. 
2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้
ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 
ประการคือ 

1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

2. ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิด ความ
มั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ
ใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

4. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) 
คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการ
การศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอ่ืน
ตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
 ทั้งนี้  ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

กำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ 
สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
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กำรติดตำมตรวจสอบของต้นสังกัด 
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

1.7 แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ การ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด
จะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และ การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์
และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ 
มำตรฐำนเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ตัวบ่งช้ีเป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ 
9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 
(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด 
ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน 
ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์  
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การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการส าคัญ 
6 ประการ คือ 

1. ตัวบงชี้พัฒนาขึ้นภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุนซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไป
ในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ภายใตหลักการส าคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ าซอนในการปฏิบัติงานแก่
สถาบันอุดมศึกษา 

3. ตัวบงชี้ประเมินปจจัยน าเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธจะมีทั้งท่ี สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบงชี้ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือ
ความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับ
การประเมนิภายนอกของ สมศ.  

4. ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม 

5. จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเปนเพียงจ านวนตัวบงชี้ขั้นต่ า สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เพ่ิมเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

6. เกณฑที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใชกับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ได้แก กลุม ข สถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรีกลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่
เนนระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

วิธีกำรพัฒนำตัวบงช้ี 
1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก  
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1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  

1.2 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553  

1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2552  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.8 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
1.9 มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือน ามาพัฒนาตัวบงชี้ โดย

จ าแนกตามปจจัยน าเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดา
นที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพ่ือใหสามารถวัด
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวของอ่ืนๆ ไดครบทุกมาตรฐาน 

3. ก าหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เปนตัวบงชี้ด
านปจจัยน าเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความ
ครอบคลุมทุกองค ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้การก าหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิง
ปริมาณ ดังนี้ 

3.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ ก าหนดเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนขอและระบุวาผลการ
ด าเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมครบที่จะได 1 
คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

3.2 ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย ก าหนดเกณฑการประเมินเป
นคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน
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ตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่
แตละตัวบงชี้จะก าหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว 

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ 
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร 
การเรียนรูและนวัตกรรม 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่ง
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ. 
ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

กลไกกำรประกันคุณภำพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ
พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพ
ที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของ การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา
หรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่
ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงาน
และผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ใน
ทุกระดับ 

ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
 การวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา 
คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกั น
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คุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การ
ปฎิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

1.8 กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี
ฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มี การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที่ 1.2 
 
แผนภำพที่ 1.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในกับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลปอ้นกลบั 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

 

การตรวจเยี่ยม 

รายงาน 

ผลการประเมิน 

การ 

ติดตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน  

 

 

 

 

ติดตามตรวจสอบ 
โดยต้นสงักัดทุก 3 ปี 

รายงานประจ าป ี
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จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในแล้ว จ าเป็นต้องจัดท ารำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ซึ่งเป็นผล
จากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่
แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
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บทที่ 2 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

2.1 หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพให้มีความ

สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถานศึกษา พ.ศ.2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย
จัดท าเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 
2553) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ แต่งตั้ ง โดยสภา
มหาวิทยาลัย และคณะท างานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือให้สอดคล้องตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนว
ทางการด าเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 

แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 มุ่งพัฒนา
คุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพ่ือก้าวสู่การเป็นสถาบันที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจาก
องค์กรจัดอันดับชั้นน าของโลก ซึ่งจะบรรจุไว้เป็นแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย 

2.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่าได้พัฒนาคุณภาพ ตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) ซึ่งแนวทางการด าเนินงานและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และความเคลื่อนไหว
ด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
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สถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามที่จะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2554 จนถึงปีงบประมาณ 2558 

2.3 วงรอบกำรประเมิน 
ปีการศึกษา 2556 ( 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) 

2.4 จุดเน้นของมหำวิทยำลัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 25 

กันยายน 2553 มีการก าหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอยู่ใน กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำ
ตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบัน
มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
ด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ด้วยก็ได้ 

2.5 แนวทำงกำรพัฒนำตัวบ่งชี้เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
มหาวิทยาลัยพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556 ภายใต้องค

ประกอบ 9 ดาน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน และมีความสอดคลองกับ
หลักเกณฑแหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รวมทั้งสอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.) และตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) โดยแยกจ านวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามระดับหน่วยงาน
ที่รับการประเมิน ดังนี้ 

ระดับมหำวิทยำลัย/คณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จ านวน 9 องค์ประกอบ 39 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 23 ตัวบ่งชี้ 
- ส านักงานรับรองมาตรฐานฯ (สมศ.) 15 ตัวบ่งชี้ 
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 1 ตัวบ่งชี้ 
ระดับส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จ านวน 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้

ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
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- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 ตัวบ่งชี้ 
- ส านักงานรับรองมาตรฐานฯ (สมศ.) 1 ตัวบ่งชี้ 
- หน่วยงานก าหนดเพิ่มตามพันธกิจและสะท้อนอัตลักษณ ์ 6 ตัวบ่งชี้ 
ระดับภำควิชำ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ จ านวน 3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัว

บ่งชี้ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 7 ตัวบ่งชี้ 
- ส านักงานรับรองมาตรฐานฯ (สมศ.) 8 ตัวบ่งชี้ 

2.6 รูปแบบกำรประเมิน 
มติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เห็นชอบรูปแบบ

การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2556 ระดับภาควิชา และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ระดับภำควิชำ ระดับคณะ/หน่วยงำนเทียบเทำ่ 
รูปแบบ - ประเมินรวมทุกคณะที่มีหน่วยงาน

ระดับภาควิชา (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา) 
- คณะกรรมการประเมินชุดเดียว 
 ประเมิน 15 ตัวบ่งชี้1 
- ใช้ข้อมูลการในระบบสารสนเทศกลาง 
โดยภาควิชาน าส่งเข้าระบบก่อนการ
ประเมิน 
 

- ประเมินรวมกันทุกคณะ (แบ่งตาม
กลุ่มสาขาวิชา) 
- คณะกรรมการประเมินชุดเดียว   
- ระดับคณะ ประเมิน 38 ตัวบ่างชี้ 
-ระดับส านัก ประเมิน 14 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 

-  ค ณ ะ เ ส น อ ร า ย ชื่ อ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการประเมิน ระดับภาควิชา  
- ค.กก.ประเมินภายใน (ไม่นับรวมผู้มี
ต าแหน่งทางการบริหาร) แยกตาม
องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย  
          กลุ่มที่ 1 – องค์ 1,7,8 และ 9 

กลุ่ มที่  2  - อ งค์  2  และ  3  
(จ านวน 7 คน) 

- มหาวิทยาลัยเสนอชื่อประธาน
คณะกรรมการการประเมินระดับ
คณะ/ส านัก 
-  คณะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
แยกรายคณะ/ส านัก หน่วยงานละ 
1 คน (รวม 11 + 1 คน) เพื่อเป็นผู้
พิจารณาผลการด าเนินงานในระดับ
คณะ 

                                            

  
1
  การประเมินหลักสูตรในแต่ละคณะ ใช้ผลการประเมินจากระบบ UBU TQF MAPPER  ซ่ึงส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป็นผู้รับผิดชอบ 



 

 

 

19 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

 ระดับภำควิชำ ระดับคณะ/หน่วยงำนเทียบเทำ่ 
กลุ่มที่  3 - องค์ 4 5 และ 6 
(จ านวน 6  คน) 

การประเมินระดับมหาวิทยาลัย2 
- คณะจัดหาเลขานุการ ค.กก 
หน่วยงานละ 1 คน 

- ค.กก.ประเมินภายใน (ไม่นับรวมผู้
มีต าแหน่งทางการบริหาร) แยกตาม
องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย  

กลุ่มที่ 1 - องค์ 1 7 8 และ 
9  (จ านวน 7 คน ) 
กลุ่มที่  2 - องค์  2 และ3 
(จ านวน 5 คน) 
กลุ่มที่ 3 - องค์ 4 5 และ 6 
(จ านวน 5 คน) 

การประเมินระดับมหาวิทยาลัย3 
- คณะจัดหาเลขานุการ ค.กก 
หน่วยงานละ 1 คน 

ข้อดี 
 

ผลการประเมินระดับภาควิชา4 
เป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน
เดียวกัน 

 

ระยะเวลาประเมิน ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2557 
(เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2557) ระยะเวลาประเมินรวม 4 วัน 

ต้นเดือนกรกฎาคม 
รวม 5  วัน 

การอุทธรณ ์ หากมีข้อท้วงติงในผลประเมิน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
คณะทักท้วงในวันน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในและยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมได้ในระยะเวลา  5 วัน นับจากวันประเมินคุณภาพภายในของคณะ 

งบประมาณ งบประมาณของคณะ/หน่วยงาน งบประมาณของคณะ/หน่วยงาน 

                                            
2
 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ รวบรวมรายชือ่ และเลือกผูแ้ทนกลุ่มสาขา จ านวน 3 กลุ่มสาขา และ 1 ส านกั - รวม 4

คน จากประธานประเมินระดับคณะ/ส านัก) กรรมการประเมินภายในมหาวิทยาลัย 3 คน เลขานุการคณะกรรมการ 1 คน และ
ประธานประเมินระดับมหาวิทยาลยั 1 คน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งต้ัง 
 

3
 ส านักงานประกันคุณภาพฯรวบรวมรายชื่อและ เลือกผู้แทนกลุ่มสาขา จ านวน 3 กลุ่มสาขา และ 1 ส านัก - รวม 4 คน จาก

ประธานประเมินระดับคณะ/ส านกั) กรรมการประเมินภายในมหาวิทยาลัย 3 คน เลขานุการคณะกรรมการ 1 คน และประธาน
ประเมินระดับมหาวิทยาลยั 1 คน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย พิจารณาแต่งต้ัง 
 

4 ใช้ผลประเมินระดับภาควิชา เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินระดับคณะ/หน่วยงาน 
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2.7 แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 
กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. การประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ (8 คร้ัง/ปี)  ปีการศึกษา 2556 

2. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานประกัน
คุณภาพฯ 

 

2.1 เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่เก่ียวข้องผ่านสื่อตา่งๆ  ปีการศึกษา 2556 
2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย 

หน่วยงานภายใน * (3 คร้ัง/ปี)   ปีการศึกษา 2556 
- รอบ 6 เดือน ธันวาคม 2556 
- รอบ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 
- เตรียมการประเมินคุณภาพภายใน  พฤษภาคม 2557 

2.3 การสร้างความเข้าใจการด าเนินงานดา้นการ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 

พฤศจิกายน 2556 

2.4 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน กุมภาพันธ์ 2557 
2.5 การประชุมผูป้ระเมินเพื่อหาแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2556 

3 การติดตามและประเมินผล   
3.1 รอบ 3 เดือน  ตุลาคม 2556 
3.2 รอบ 6 เดือน ธันวาคม 2556 
3.3 รอบ 9 เดือน มีนาคม  2556 
3.4 รอบ 12 เดือน มิถุนายน 2557 

4 การประเมินคุณภาพภายใน  
4.1 การบันทึก มคอ.2-มคอ.7 ในระบบ UBU TQF 

MAPPER  

 

4.1.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มอค.2) 13 พฤศจิกายน 2556 
4.1.2 รายละเอียดของรายวิชา (มอค.3-4)                 

เทอม 1/2556 
13 พฤศจิกายน 2556 

4.1.3 รายละเอียดของรายวิชา (มอค.3-4)               
เทอม 2/2556 

3 พฤศจิกายน 2556 

4.1.4 รายละเอียดของรายวิชา (มอค.3-4)                 
เทอม 3/2556 

9 มีนาคม 2557 

4.1.5 รายงานผลการด าเนนิงานของรายวิชา            13 พฤศจิกายน 2556 
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กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร 
(มอค.5-6) เทอม 1/2556 

4.1.6 รายงานผลการด าเนนิงานของรายวิชา               
(มอค.5-6) เทอม 2/2556 

16 เมษายน 2557 

4.1.7 รายงานผลการด าเนนิงานของรายวิชา              
(มอค.5-6) เทอม 3/2556 

20 มิถุนายน 2557 

4.1.8 รายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร            
(มคอ.7) 

 

             - กรณีหลักสูตรที่ไม่มีภาคการศึกษา 3/2556 
ก าหนดใน มคอ.2 

16 พฤษภาคม 2557 

             - กรณีหลักสูตรที่มีภาคการศึกษา 3/2556 
ก าหนดใน มคอ.2 

27 กรกฎาคม 2557 

4.2 การประเมินระดับภาควิชาและหน่วยงาน
เทียบเท่า 

ปลายเดือนมิถนุายน  2557 

4.3 การประเมินระดับคณะและหนว่ยงานเทียบเท่า ต้นเดือนกรกฎาคม 2557 
4.4 ระดับมหาวิทยาลัย ต้นสิงหาคม 2557 

5 การน าผลการประเมินปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่ามาปรบัปรุงและพัฒนา  

กันยายน 2557 

6 การน าผลการประเมินปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
มาปรับปรุงและพฒันา  

กันยายน 2557 
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บทที่ 3 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน 

3.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งช้ี 
การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้

ความส าคัญกับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 9 องค์ประกอบคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ  

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ก. ด้านธรรมาภิบาล และ ข. ด้าน

พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา)  
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

เป็น 5 ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงาน ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 
คะแนน ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนน 1 – 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (จุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ ซึ่ง
อยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
ก าหนดค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 
 ตัวอย่ำงที่ 1 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ก าหนดค่าร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ได้ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 89.80 

 คะแนนที่ได้ = 

  =   4.48 
  ตัวอย่ำงที่ 2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ก าหนดค่าร้อยละ 20 
เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 21.99 
 คะแนนที่ได้ = 
                                                                            = 5.00 
        

89.50 
100 

X 5 

21.99 
20 

 

X 5 
 

= 5.50 
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 ตัวอย่ำงที่ 3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า มีค่าเฉลี่ยจ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ 70,000 บาทต่อคน เป็นค่าคะแนน 5 ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 65,000 บาทต่อคน 

 คะแนนที่ได้ = 

  = 4.64 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 (ตามตัวอย่างท่ี 2) 
2. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 

ค านวณคะแนนที่ได้ ดังนี้ 

คะแนนที่ได้ = 

 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
 5.4975 เป็น 5.50 
 4.6428 เป็น 4.64 
 89.5892 เป็น 89.59 

กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ก าหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ได้

ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี

65,000 
70,000 

X 5 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินการ 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 

X 5 
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คะแนน 4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย 
 การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด หรือสูงกว่าเป้าหมาย ถือว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การก าหนด
เป้าหมายไม่ควรก าหนดต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

3.2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
หลักกำร 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน และ
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบ
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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7. ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ . 2 5 5 2                           
(Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา      
  
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน
เพ่ือให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
สถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ 
ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผน
ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ 
ของสถาบันควร คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละ        
กลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์            
โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตาม 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เหล่านั้นรวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการ
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
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เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละ          

ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

สภำสถำบัน หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
สภาสถาบันนั้นให้หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผู้บริหำร หมายถึง อธิการบดี ส่วนระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ผู้บริหารนั้นให้หมายถึง
คณบดี 
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หมำยเหตุ : 
การประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน    

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ต้องส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ที่ไม่บรรลุเป้าหมายจึงจะได้คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

หลักกำร 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด 
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน              
เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่
อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 

ก. หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ข. คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ 
ค. สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 
ง. ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น 
จ. อุปกรณ์การศึกษา 
ฉ. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 
ช. การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
ซ. องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถาบันระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ก าหนด 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)              
พ.ศ. 2545 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551 

7. ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 5 2                           
(Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีจ ำนวน 13 ตัวบ่งช้ี คือ 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
2.9 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี                
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1) 

2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2) 

2.9.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่3) 
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2.9.4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4) 

2.9.5 การพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  : ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์    
พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง
เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ 
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ                
มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา      
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งตัวบ่งชี้เหล่านี้จะปรากฏในหลักสูตร           
ทุกหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการด า เนินงานให้ เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน” กรณี ที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี              
ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ 
ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

หมำยเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับ 
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หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษำ แต่ไม่
นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอ
หลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุด
เดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้               
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ
หรือจุดเน้นของสถาบัน 

เกณฑ์กำรประเมิน  :  สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ต่อไปนี้ 
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง        

0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

อำจำรย ์หมายถึง อาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 
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เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม           
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก= 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 

หรือ 

1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมำยเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้ รับหรือเทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มี
หลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิ
ปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับ          
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

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

ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  :  อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจของสถาบัน 

เกณฑ์กำรประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
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เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข 

1. ค่ า ร้ อยละของอาจ ารย์ ป ระจ าที่ ด า ร ง ต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจาร ย์                      
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ  :  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ= 
 

 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
คะแนนที่ได้ =  

หรือ 

1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่
ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ =  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

X 5 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่ง 
ทางวชิาการเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 

 
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 



 

 

 

38 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

หมำยเหตุ :  

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่

จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  : ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้
สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนและ
ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่
ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
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6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมำยเหตุ  : 

 หลักฐานในการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร  ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและ
การสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์กำรประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เ อ้ือต่อการเรียน เช่น                     
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การ
บริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการ
ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา 
ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง
กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
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2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อม                   
ต่ออินเตอร์เน็ต 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2–5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51จากคะแนน
เต็ม 5 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการ ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

หมำยเหตุ  : 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ                 

ของนักศึกษามีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้า

ด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยของตัวบ่งชี้  : 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล 
สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้              
ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วน
บุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Internet) และ มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่พียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้น ให้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้
ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน
กับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงาน            
ในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่ง
พัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทย
หลายรูปแบบตัวอย่างเช่น 

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

Approach) 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน           
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ          
ในแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

หมำยเหตุ  : 
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ

การเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้า
อิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัย         
ของผู้สอนของสถาบันที่ได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)          

ตองมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ              
เปดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาด้วย 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 : ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยของตัวบ่งชี้  : 

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม       
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะ
บัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบท
ของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน การก้าวทันวิทยาการ 
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติม           
ด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 
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เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ                
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค ำอธิบำยของตัวบ่งชี้ : 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญ
ของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้นสถาบัน จึง
ควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
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เกณฑ์มำตรฐำน  :  

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา             
ที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม             
ที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย     
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณ ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมำยเหตุ : 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการใน
ระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วม
แข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชน                
ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้ งภาครัฐและเอกชน                   
(เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.9  : ตัวบ่งช้ีที่ก ำหนดเพื่อวัดผลผลิตตำมตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.1  : บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน        
1 ปี (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก
เวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

วิธีกำรค ำนวณ 

 

 

หมำยเหตุ :  

ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่
แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ 
อย่างน้อยร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 
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ไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าให้ครบและรายงานผลที่ติดตาม
ซ้ าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.9.2 : คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอกตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 

Qualifications Framework for Higker Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด 
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ          
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขา
วิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาสถาบัน
หรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐาน 
ทั้ง 5 ด้าน ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 

วิธีกำรค ำนวณ : 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทาง
จากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดยสมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที ่2.9.3 : ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 3) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็น

ปัจจัยส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทาง
ความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะ
และภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หมายถึง บทความที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ 
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กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย และบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ 

งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน 
หรือคณะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย           
ร้อยละ 25 

งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ  หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 

กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็น
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์           
เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai-Journal 

Citation Index Center (TCI) หรอืวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล 
ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation Index,Art and 

Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ สมศ. 
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วิธีกำรค ำนวณ : 
 
 

 
หมำยเหตุ : 

1. นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
2. ผลงานตีพิมพ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceeding)  
0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์* 

0.125 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

          * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมพิจารณาด้วย 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
X 100 
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อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

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

กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศอ่ืน 

กำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่งของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ       
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน             
ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการ
เผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 

3. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.4  :  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็น

ปัจจัยส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทาง
ความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะ
และภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน 
หรือคณะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย           
ร้อยละ 25 

งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ  หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 

กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็น
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai-Journal 

Citation Index Center (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
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 งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation 

Index,Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

วิธีกำรค ำนวณ : 

 

 

หมำยเหตุ  : 

 ผลงานที่ตีพิมพ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของสมศ. 

0.75 * - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

1.00 * - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1-4) ในปีล่าสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
X 100 
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* ปรับเกณฑ์การประเมินตามมติคณะกรรมการ กพอ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2555 และมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์* 

0.125 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

          * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมพิจารณาด้วย 

อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

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

กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศอ่ืน 

กำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50  เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรง
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กับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.5 :  กำรพัฒนำคณำจำรย์ (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้ง
พิจารณาจากความส าเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้
อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
 การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/
วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญา
สูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : 
ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

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

ศาสตราจารย์ 6 8 10 

วิธีกำรค ำนวณ :  

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 
คะแนน 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติ งานจริง และที่ ลาศึกษาต่อโดยมีฐานข้อมูลที่ ระบุ

รายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  



 

 

 

57 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ 
หลักกำร 

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน
ส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่
จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)             

พ.ศ. 2545 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน

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

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  : ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์
เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว และนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
ในรูปแบบต่างๆ 

เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51              

จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
หมำยเหตุ  : 

ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยั งไม่มีศิษย์ เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5             
โดยอนุโลม 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร  

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

และครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ 
ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอดคล้องกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนด
เพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้            
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ                  

จัดกิจกรรมที่ด า เนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี                
และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  
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6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 
เกณฑ์กำรประเมิน  : 

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

1ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

หมำยเหตุ : 
การประเมินความส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5  เป็นการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมไม่ใช่ประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ  
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

หลักกำร 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
มีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถ
ด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน 
เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย          
มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน             
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน           
การสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์                    
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีจ ำนวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
4.4  ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่                
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5) 

4.4.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6) 

4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ                         
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 : ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรร
ทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น 
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

งำนวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาค าตอบของปญหา 
หรือการเสาะแสวงหาความรู ใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา               
คนควาหรือทดลองวิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งำนสรำงสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจ าเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา            
คนควาที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศการจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิ จัยหรืองานสร้ างสรรค์และให้ความรู้                     

ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น                

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 
เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 
7 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 : ระบบและกลไกจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่
จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่
เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

กำรเผยแพรผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู
ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 
25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

กำรเผยแพรผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู
ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมี
ผู้ประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์           
ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอก             
ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่ม
ที่เน้นการวิจัย 
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เกณฑ์กำรประเมิน:  

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน        
ระหว่าง 0–5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 

1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน              

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2. ลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน              

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน           
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรกำรค ำนวณ  : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

อำจำรย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งบุคลากรที่มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือ
นักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำและระดับสถำบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาใน

คณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาใน

สถาบัน 

หมำยเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะ             
ที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฎิทินหรือ
ปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็น
หลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่ง
สดัส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฎ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละ
สถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบัน        
ที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบัน            
ที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 : ตัวบ่งช้ีที่ก ำหนดเพื่อวัดผลผลิตตำมตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

ตัวบ่งช้ีที ่4.4.1  : งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
  (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน                     
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย         
ร้อยละ 25 

 งำนวิจัยท่ีเผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 

กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็น
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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 งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ  หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล           
Thai- Journal Citation index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation index Expand, Social Sciences Citation Index, 

Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตามประกาศของ สมศ. 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/           
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล 
TCI 

0.50* - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ          
สมศ. 

0.75* - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagqjr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1-4) ในปีล่าสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

* ปรับเกณฑ์การประเมินตามมติคณะกรรมการ กพอ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2555 และมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagqjr.com/
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์* 

0.125 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมพิจารณาด้วย 

อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

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

กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 

กำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการได้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

วิธีกำรนับ : 

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการนั้นสามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น 

การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับ              
ตามปีปฏิทิน หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณี 
ที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิมพ์
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หรือเผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว 

วิธีกำรค ำนวณ : 

 
 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน โดยจ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสำขำวิชำ ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 กำรคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย 
และ การคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทิน         
ที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ทั้ งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวิจั ยประจ า ทั้ งที่ปฏิบัติ งานจริ งและลาศึกษาต่อ                      
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบ
ของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
X 100 



 

 

 

73 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

หมำยเหตุ : 
 การนับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอาจารย์             
จะนับได้เมื่ออาจารย์ปรากฏชื่อในผลงานตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่และไม่ใช่งานวิทยานิพนธ์               
ของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4.2  :  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใชป้ระโยชน ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

การวิจัยเป็นพันธกิจที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจ          
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและ             
งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา                 
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัยและ
รายงานวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอกสถาบัน  

ประเภทของของการใช้ประโยชน์จากวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญญาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชิวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน
การน าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ           
โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล  
ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีการ
ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถาบัน พร้อมทั้ง
ระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

วิธีกำรนับ : 
กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  ให้นับจาก

วันที่น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใด
อย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการ
น าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการ
ใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

วิธีกำรค ำนวณ  : 

 

 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
X 100 
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หมำยเหตุ : 

1. การใช้ประโยชน์ต้องเกิดขึ้นในปีที่ประเมิน (ในช่วง 3 ปี )  ส่วนงานวิจัย            
จะด าเนินการเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ 

2. การวิจัยไปใช้ประโยชน์จะนับได้อีกต้องมีการต่อยอด หรือใช้ในต่างพ้ืนที่ หรือต่าง
องค์กร ซึ่งต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูล        
ที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชิวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิต              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย
ในการน าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ 
โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล  
ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม
อาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
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3. การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจาก 
วันที่น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการ
ในช่วงเวลาตามปีการศึกษา ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 
1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

ตัวบ่งช้ีที ่4.4.3  :  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผล
ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับรองคุณภำพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ    
ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook)              
หรือหนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- บทควำมวิชำกำร หมายถึง เอกสารวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ           
มีข้อความที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร           
หรืองานวิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมี
ผู้ตรวจอ่าน 

- ต ำรำ หมายถึง เอกสารวิชาการที่ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือ
ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอด            
วิชาในระดับอุดมศึกษา 
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- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่ เขียนขึ้นเ พ่ือเผยแพร่ความรู้               
ไปสู่วงการวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้อง
น ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมี
เอกสาร มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด          
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 

อำจำรย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งบุคลากรที่มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย      
และมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์กำรประมิน : 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร 

0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบัน

ก าหนด 
1.00 - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และ ผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วิธีกำรนับ  : 
 กำรนับจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ จะนับผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ หนังสือหรือต าราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์
มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น 
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วิธีกำรค ำนวณ :  

 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) 

ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ า โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงานปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
X 100 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

หลักกำร 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความ
ถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทาง
วิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัย                
เพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์                   
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้              
ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ.2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีจ ำนวน 4 ตัวบ่งช้ีคือ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
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5.3.1 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8) 

5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  : ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัด
โครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมี
ความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

กำรใหบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแก
สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป นการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษา โดยมี
บคุคลภายนอกเขามาใชบริการ 

กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศการจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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หมำยเหตุ  : 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ 
ข้อ 2 และข้อ 3 ซึ่งเป็นการประเมินผลการบูรณาการไม่ใช่ประเมินผลโครงการบริการ 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 : กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความ
ต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ 
(3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน  

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ

ให้บริการทางวิชาการ 
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5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้                 
สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3. : ตัวบ่งช้ีที่ก ำหนดเพื่อวัดผลผลิตตำมตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3.1 : ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

 กำรให้บริกำรวิชำกำร หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึง
ของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
ในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ               
การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ 
ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้ง 2 ประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่
จ าเป็นต้องมีทั้ง 2 ประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จ
สิ้นในปีที่ประเมิน 

วิธีกำรค ำนวณ : 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

X 100 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการ

ประมวลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การ
ปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่
ประเมิน และโครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่
ประเมิน โครงการหนึ่ง ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย          
หรือจะบูรณาการกับทัง้การเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน  
ทั้งการประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3.2  : ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภำยนอก (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

โครงกำรที่มีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง 
โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว                
มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ            
หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ

องค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้ น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้ และด า เนินกิจกรรม                

อย่ำงต่อเนื่อง 
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร  
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ  
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือ

สมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้เร ียนรู ้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง และพัฒนา         
ตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือ
องค์กรที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร  

5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

หมำยเหตุ : 
 ส าหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถ              
ใช้โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย สมศ. 
จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักกำร 

การท านุ บ า รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมถื อ เป็ น พันธกิ จส าคัญประการหนึ่ ง                      
ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้           
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา 
และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิต
บัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  (พ.ศ .  2551 -2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553    

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้คือ 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.2 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม                                
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10) 

6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม                            
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ              
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการ                      
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศการจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตาม           

ระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน           

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม              

ต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อหรือ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ : 

1. การประเมินผลส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 เป็นการประเมินผลการบูรณา
การไม่ใช่ประเมินผลโครงการ 

2. ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
ไม่ใช่ว่าสถานศึกษาด าเนินการเองและถือว่าเป็นมาตรฐานของตนเอง ถ้าไม่ใช่สถานศึกษา               
ที่มีสาขาด้านศิลปะข้อนี้จะไม่ได้คะแนน ยกเว้น ด าเนินการและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2 : ตัวบ่งช้ีที่ก ำหนดเพื่อวัดผลผลิตตำมตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2.1  : กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  
  (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและ
สังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่าง                       
มีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย             
ที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 

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

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  
3  ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5  ข้อ 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม                

พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อ

ชุมชน) 
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการ

สรุปผลส าเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือ
แบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ  
จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2.2 :  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 
   (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถี
ชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมี
ปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะ
และวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่า 
ความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
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กำรพัฒนำสุนทรียภำพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบ
เกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และ
สังคม ในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการท าลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรม
เดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

สุนทรียะทำงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม 
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้
ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือการด ารง
รักษ์สืบต่อไป 

สะอำด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 

สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

สวยงำม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
พ้ืนที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  

เกณฑ์มำตรฐำน  : 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาดถูกสุขลักษณะ              

และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มีพ้ืนทีแ่ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร

มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ  
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ              

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่สถาบันด าเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย           

ของความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัยและความสวยงาม 
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มี พ้ืนที่ และกิ จกรรมทางวัฒนธรรม                        

ที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 

ที่ 1-4  
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

หลักกำร 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย

ท าหน้าที่ ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษา             
จะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมดฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผล          
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณา

ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา                 

พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งช้ีจ ำนวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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7.5 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย                           

(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12) 
7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย                            

(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 : ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี           
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแล ติดตาม
ผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน             
ในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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หมำยเหตุ :  

หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามเกณฑ์สมศ. 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุ
ความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  
การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง     
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  : ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ 
กับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยง                         
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร                
การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของ
บุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 

ระบบสำรสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการ
ประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มี
สิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์
รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
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ในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์
เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน        

โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่

ก าหนด 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  : ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกัน
จากการคาดการณป์ัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้
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งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย           
ของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ               
หรือคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร      

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์กำรประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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หมำยเหตุ  : 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ (0) หากพบว่า เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบัน

ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องของสถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา 

คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันได้หรือลดผลกระทบ
ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบัน
ในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมากจาก
ปัจจัยต่างๆเช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติ             
ตามาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์  
ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตร
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้
คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน

รองรับเพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า                   
และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน)                 
ของสถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบ
ที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 :  ตัวบ่งชีท้ี่ก ำหนดเพื่อวัดผลผลิตตำมตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

ตัวบ่งช้ีที ่7.5.1  :  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย  
   (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 12) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทส าคัญ

ในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา   
ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแล
และขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน                 
จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และการด าเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)                        
ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ        
ของสถาบัน 

2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถาบัน 
5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ  
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่ก าหนดในเกณฑ์

การให้คะแนน 

หมำยเหตุ :  เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5.2  : กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  
  (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 13) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้
บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะมุ่งเน้น 
การประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล           
ของผู้บริหาร 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่ สภาสถาบันแต่งตั้ ง              

(คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับ

ดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา               
ตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถาบันได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุม
และตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ เป็น                
มติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่ก าหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 
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5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

หมำยเหตุ :  
1. ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี  
2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานเทียบเท่า          

คณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

หลักกำร 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่ง
เงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 
หรือเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา 
รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการ
ใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน                
เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบัน
ใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจาก                 
หักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการ
เบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน            
สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึง              
ความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

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

ตัวบ่งชี้จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 : ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย               
ของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบ                 
การตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด                
การใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันได ้

 หน่วยตรวจสอบภำยใน หมายถึง ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในองค์กร วางแผนการตรวจสอบ และจัดให้มี
การปฏิบัติตามแผน สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี และการเงิน
ควบคุมดูแลการเก็บรักษา และการใช้ทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอ และความประสิทธิภาพใน
การควบคุมภายในของระบบต่างๆ รายงานผลการตรวจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

 หน่วยตรวจสอบภำยนอก หมายถึง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการ

พัฒนาสถาบันและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
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6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมำยเหตุ  : 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้                    
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมิน                  
ความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินรืองเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วย
วิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ                   
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

หลักกำร 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้  
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)               

พ.ศ. 2545 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา           

พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.2 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  :  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงาน
ของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด               
โดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน                   
ที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรม
ที่เป็นแบบอย่างที่ด ี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสรางจิตส านึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบ         
รวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน             
ให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้ งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า                    
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการด า เนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในที่ครบถ้วน 

ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดท า
รายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
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5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.2  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน(ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 
พิจารณาความส าเร็จจากข้อมูลผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาต้องกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในระบบ  CHE QA Online 
เพ่ิมเติมจากตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ 
สกอ. 

นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกชั้นปีที่
ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในและ
นอกสถานที่ตั้ง 
 



 

 

 

109 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

 
ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2556  (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

กำรค ำนวณ : 

 
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศท่ีก าหนด 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40 50 60 80 100 

 

  

เกณฑ์กำรทดสอบ หมายถึง ระดับการให้คะแนนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนด 
และระดับที่ผ่านเกณฑ์คือ ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มหรือ
เทียบเท่าของวิชาภาษาต่างประเทศท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
 

ภำษำต่ำงประเทศ หมายถึง ภาษาอังกฤษ และภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต)้ 

X 100 
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บทที่ 4 
ตัวอยำงแนวทำงปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตำมเกณฑมำตรฐำนดำนกระบวนกำร5 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบำยของสภำสถำบัน โดยกำร          

มีสวน รวมของบุคลำกรในสถำบัน และไดรับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน โดยเปนแผน               
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคลองกับ                
จุดเนนของกลุมสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554)   

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดก าหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยูแลวตั้งแตเริ่มตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสม
กับสภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองด าเนินการใหแนใจวาสมาชิกใน
สถาบันและผูมีส่วนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่
เปลี่ยนไป  ควรเปนการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่
เพ่ือเปนที่ยอมรับของทุกฝาย อันจะน าไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
ปรัชญาหรือปณิธานที่ไดก าหนด รวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
สภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยท าตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไม
สอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ (Strategy) เพ่ือน าสถาบันไปสู
ความส าเร็จที่พึงประสงคประกอบดวย วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) 

และวัตถุประสงค (Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือน าไปสูการก าหนดกลยุทธที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบันก าหนดควร   
ผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพ่ือใหเกิดการยอมรับ         

                                            
5  ตัวอยา่งแนวปฏิบัติอ้างอิงจากคู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 หน้า 96-144 
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ของทุกฝาย อันจะน าไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของ
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีกำรถำยทอดแผนกลยุทธระดับสถำบันไปสูทุกหนวยงำนภำยใน 
2.1 มีการชี้แจงท าความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน            

กลยุทธและเปาหมายของกลยุทธ และมีการก าหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงาน               
ตามแผนกลยุทธอย่างเปนทางการ 

2.2 มีการก าหนดเปาหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงาน
ภายในและมีการมอบหมายอยางเปนทางการ 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปครบ 4 พันธกิจ        
คือ ดำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธ
ไปสูแผนปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ            
กับแผนปฏิบัติการประจ าปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปและคำเปำหมำยของแตละ 
ตัวบงช้ีเพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติกำรประจ ำป 

4.1 มีการจัดท าตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใช
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าปทั้งนี้ควรจัดท า        
พรอมกับการจัดท าแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผู ที่เกี่ยวของ                   
ในการด าเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดท าตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับของทุกฝาย อันจะน าไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ได
ก าหนดรวมกัน 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปครบ 4 พันธกิจ 
สถาบันควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพ่ือใช้   

เปนแนวทางการด าเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานใน
เวลาที่เหมาะสม 
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6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำป                 
อยำงนอยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลตอผบูริหำรเพื่อพิจำรณำ 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผน
หรือไม และควรมีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร 
ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห               
ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยำงนอยปละ 1 
ครั้ง และรำยงำนผลตอผบูริหำรและสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ โดยการเปรียบเทียบผล                
ของตัวบงชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมายและน าผลการประเมินที่ไดบรรจุ           
เขาวาระ เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมผู บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจ า                
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภำสถำบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติกำรประจ ำป 

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการด าเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา 
และมีการจัดท าแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอ
สภาสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1   ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
1. มีระบบและกลไกกำรเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติ

ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ 

1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ   
ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียน             
การสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไมนอกจากศึกษาความตองการหรือความจ าเปนแลว ควรมี             
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การวิเคราะหทรัพยากรของการด าเนินการของหลักสูตรใหมและค านวณจุดคุมทุนประกอบ           
การขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ 
ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาท างานเพ่ือใหทราบจุดที่ควรปรับปรุง
หลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบ 
ที่สถาบันก าหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอตอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน   
นับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

2. มี ร ะ บบ แ ล ะก ล ไ ก ก ำ ร ป ด หลั ก สู ต ร ต ำ ม แ น วท ำ งป ฏิ บั ติ ที่ ก ำ หน ด                          
โดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

2.1 มีการก าหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติการป ด 
หลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรทีไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงานหลักสูตร              
ที่มีผูสมัครเรียนนอยหรือหลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ            
เปนตน 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเรื่องผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันก าหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ              
เปนตน และเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติรวมทั้งแจ งส านักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำ เนินงำนให เป นไปตำมเกณฑ มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติ (กำรด ำเนินงำนตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผลตำม           
“ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ เพื่อกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีหลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือสำขำวิชำ ให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนดในภำคผนวก ก) ส ำหรับหลักสูตร
สำขำวิชำชีพต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
ยังตอ้งด าเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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3.2 มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมี
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยก าหนดตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินที่สะทอนการด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
(กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้
กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหาร
คณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า
นักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต มีการควบคุม 
ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการตอผูเกี่ยวของ
และสาธารณชน 

3.3 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู บริหารหลักสูตรควรท าการศึกษาอย าง
ละเอียดและรอบคอบเกี่ ยวกับหลักเกณฑ และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร                        
ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และด าเนินการขอรับรอง               
ตามก าหนดเวลาอยางตอเนื่อง 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให มีกำรด ำเนินกำรได ครบถวน                 
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขำงตนตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตร อยำงนอยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑมำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร          
ที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติจะตองควบคุมก ำกับใหกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบงชี้ในขอ 3 ผำนเกณฑกำรประเมิน 5 ขอแรกและอยำงนอยรอยละ 80 
ของตัวบงช้ีที่ก ำหนดในแตละปี ทุกหลักสูตร 

4.1 สรางกลไกก ากับดูแลใหทุกหลักสูตรด าเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้อาจเปนชุดเดียวกับ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดใหมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑที่
ก าหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการด าเนินการหลักสูตรวาเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 
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4.3 มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้ที่ก าหนดของแต
ละหลักสูตร โดยอาจจัดท าเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้วิเคราะหผลการ
ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให มีกำรด ำเนินกำรได ครบถวน      
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขำงตนตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุก
หลักสูตรตำมผลกำรประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหงชำติจะตองควบคุมก ำกับใหกำรด ำเนินงำนตำมตัวบงชี้ในขอ 3 ผำน
เกณฑกำรประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 
 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรตามผลการประเมินที่ไดจากขอ 4 จนท าใหผลการด าเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

6. มีควำมรวมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหวำงสถำบันกับภำครัฐหรือ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชำชีพของหลักสูตรมำกกวำรอยละ 30 ของจ ำนวนหลักสูตร
วิชำชีพท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เฉพำะกลมุ ค1 และ ค 2) 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชา
หรือภาควิชาควรมีองคประกอบของผู ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ที่ เกี่ยวข องกับวิชาชีพของหลักสูตร เพ่ือให ไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู
ความสามารถและทักษะที่จ าเปนในการปฏิบัติงานจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริง
เมือ่ส าเร็จการศึกษา 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เนนกำรวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก 
และปริญญำเอก) มีจ ำนวนมำกกวำรอยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
กำรศึกษำ (เฉพำะกลมุ ค 1 และ ง) 

สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ควรเนนการเปดสอน                 
ระดับบัณฑิตศึกษามากกวาระดับปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโท          
ควรเนนการเรียนแผน ก เพ่ือใหสอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณา จัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ือจูงใจนักศึกษา 
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8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เนนกำรวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก 
และปริญญำเอก) มีจ ำนวนนักศึกษำที่ศึกษำอยูในหลักสูตรมำกกวำรอยละ 30 ของจ ำนวน
นักศึกษำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เฉพำะกลมุ ค 1 และ ง) 

สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม เพียงแตเปดหลักสูตร              
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น แตตองด าเนินการ
ใหมีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยมากพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรยและบุคลำกรสนับสนุน 
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรยทั้งดำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและ

กำรวัดผลและมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ มีกำรวิเครำะห              
ขอมูลเชิงประจักษ 
 ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลควรครอบคลุมขอมูลที่ส าคัญ ดังตอไปนี้ 

1.1 ขอมูลอัตราก าลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการ ใน
อนาคตอยางนอย 5 ปีขางหนา เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน 
ก าหนดอัตราก าลังที่ตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและการพัฒนางานประจ า 
ก าหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดี ให้         
เขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

1.2 ขอมูลจากการส ารวจความตองการในการอบรม (Training needs) ของ
บุคลากรทั้ งสายอาจารย และสายสนับสนุน  เ พ่ือให ได รับการฝ กอบรมตามเกณฑ์                            
ที่สถาบันการศึกษาก าหนด และสามารถน าความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความตองการนี้ได้ ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ 
(Mompetencies) ที่จ าเปนต่อการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และฝก 
อบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด     กฎ
เกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดีเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
การสอนงาน การหมุนเวียนใหไปท างานในดานอ่ืนๆ การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น 

1.3 ขอมูลป อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส นทาง            
ความกาวหนาของสายงาน ในรอบปที่ผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการ
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ท างานและใชเพ่ือการปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบาง             
ที่ควรมีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการ
และความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรยและบุคลำกรสำยสนับสนุนใหเปนไปตำม
แผนที่ก ำหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและก าหนดแนวปฏิบัติ
ไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหไดอาจารยหรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่ก าหนด และเปนไป
ตามกรอบอัตราก าลังที่สถาบันวางแผนไว 

2.2 มีการวิเคราะหงาน (Job analysis) โดยก าหนดใหมีค าอธิบายลักษณะงาน  
(Job- description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง (Job specification) รวมทั้งความสามารถ
(Competencies) ที่จ าเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมมีวิธีการ
ท างานและทักษะที่จ าเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจนมีการ
ก าหนดเสนทางเดินของต าแหนงงาน (Career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณ             
การเข า–ออกของบุคลากรแต ละกลุ ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุ งแก ไข                        
และติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนให เป นไปตามแผน                 
และเสนทางเดินของต าแหนงงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการ           
สงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

3. มีสวัสดิกำรเสริมสรำงสุขภำพที่ดีและสรำงขวัญและก ำลังใจใหคณำจำรยและ
บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถท ำงำนไดอยำงมีประสิทธิภำพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ท างานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศ
การท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน                  
การสรางบรรยากาศของความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารย                 
และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  มีการกระตุ นและช วยเหลือผู ที่มีศักยภาพ                         
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เพ่ือขอรับรางวัลในด านตางๆ เช่น ช วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผู ไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธ
ผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ พิจารณา
ความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหค าแนะน าชวย
เหลือและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการท างาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวาง        
ผบูังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือท าใหเกิดความรู
สึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดาน สถานที่ออก
ก าลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะน าดานการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบกำรติดตำมใหคณำจำรยและบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรูและทักษะ
ที่ไดจำกกำรพัฒนำมำใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรูของนักศึกษำ
ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวของ 

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานควรก าหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือ
การพัฒนา เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถน าความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการน าความรูและ
ทักษะไปใช ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช กลไกการจัดการความรู                     
เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เปนตน 

5. มีกำรใหควำมรูดำนจรรยำบรรณอำจำรยและบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแล
ควบคุมใหคณำจำรยและบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก              
ฝงจรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม ่าเสมอ 

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรยและ
บุคลำกรสนับสนุน 

สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนด
ไวในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและคาเปาหมายนั้น               
ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสถาบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรยและบุคลำกรสำยสนับสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร          
สายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ในระยะตอไป 

ตัวบงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน นผู เรียน     

เปนส ำคัญทุกหลักสูตร 
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ น                     

และหลากหลาย สามารถตอบสนองความต องการและความถนัดของผู เรียน ยอมรับ
ความสามารถทีแ่ตกตางและวิธีการเรยีนรูที่หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห  การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความ
รรูวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียน
เกิดการคิด วิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอนและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 
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1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนส าคัญทุกรายวิชา อาทิจัดใหมี
ชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่
รวมทั้ง ฝกงานและฝกประสบการณ 

1.3 มีการก าหนดตัวบงชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน                    
เปนส าคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

2. ทุกรำยวิชำมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณภำคสนำม (ถำมี)                          
ก อนกำรเป ดสอนในแต ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหงชำติ 

2.1 อาจารยจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  
แตละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 

 จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรู เมื่อผู เรียนไดเรียน
รายวิชาเสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรูซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู               
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ลักษณะและการด าเนินการ เปนการระบุค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมง
การสอน และการใหค าปรึกษา 

 การพัฒนาผลการเรียนรูของผู เรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะ            
ที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผู เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู ในดานตางๆ               
ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ
เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
ของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ 

 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุ เอกสาร หนังสือ ต ารา               
ที่ทันสมัยที่ใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล งเรียนรู นอกหองเรียนที่ช วยเสริม               
ประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา มีการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช ขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผู เรียน 
ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณเปนตน 

2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให ผู เรียน              
ในคาบแรกที่พบผูเรียน 
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2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาค
การศึกษา (Formative evaluation) และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative evaluation) 

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่สงเสริมทักษะกำรเรียนรูดวยตนเอง และกำรใหผูเรียนได
เรียนรูจำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให ทุกหลักสูตรตองมีรายวิชา              
ที่สงเสริมใหผู เรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน               
อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย          
เรียนรูนอกสถานที่รวมทั้ง ฝกงานและฝกประสบการณ 

3.2 จัดให มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู เรียนที่สะท อนให เห็นถึง
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู เรียนเปนรายบุคคลหลังจบ
หลักสูตร 

4. มีกำรใหผูมีประสบกำรณทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหนวยงำนหรือชุมชน
ภำยนอกเขำมำมีสวนรวมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงาน
หรือชุมชนภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการน าความรูทางทฤษฎี
ไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การด าเนินการนี้อาจท าโดยเชิญบุคลากร
ภายนอกมาเปนอาจารย พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา น านักศึกษา                 
ฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือ
ปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน 

5. มีกำรจัดกำรเรียนรูที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรูเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีธการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบอยางต่อเนื่องในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห          
การสอนที่ผานมา โดยการท าวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้ง
การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการวิจัยและ                   
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนเปนประจ าอยางตอเนื่อง 
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6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ  โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
แตละรำยวิชำตองไมต ่ำกวำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผ  ูเรียนตอ   
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพ               
ความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู  เชน อุปกรณที่ใช้             
ในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพในหองสมุด          
เปนตน น าผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป           
ด วยว า มีการน าการประเมินความคิดเห็นของผู เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน               
การสอนอยางไร 

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธกำรสอนหรือกำร
ประเมินผลกำรเรียนรูทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 
 สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหนาที่ตอไปนี้ 

 พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถวน         
สมบูรณ 

 ติดตามวิเคราะหผลการด าเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุก
หลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู เรียน และวางแผนปรับปรุง            
ในสวนที่เกี่ยวของหรือเสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 

 ดูแลใหการด าเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย              
เชน  ผู เรียนปจจุบัน และผู ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาหรือศิษย เกา และกรรมการอิสระ             
ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาที่ก าหนดทุกปการศึกษา 

 ระบุถึงความจ าเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร 
ตามหลักฐานจากผลการประเมินของผู เรียน /ของผูที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา /ของผูประเมิน
อิสระและของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 
1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตำมควำมตองกำรของผูใช

บัณฑิต อยำงนอยส ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรีทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนด
กำรศึกษำของหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองส ารวจหรือวิเคราะหความตองการของ
ผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ปี เพ่ือน าขอมูล มาใชใน
การปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใช
บัณฑิตใหมากที่สุด โดยน าขอมูลจากการส ารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จ าเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต โดยค านึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ระดับทองถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติดวย มีการก าหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิต
ระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกัน
พัฒนานักศึกษา 

2. มีกำรน ำผลจำกขอ 1 มำใชในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่สงเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตำมควำมตองกำรของผใูชบัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใช
หลักสูตร และน าขอมูลจากผลการส ารวจความตองการของผู ใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการก าหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ก าหนด เพ่ือใหผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผู เรียน ในทักษะ            
ที่จ า เปนของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการ  
บูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนได
เรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการท างานจริงได 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับติดตามการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 



 

 

 

124 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

มีการประชุม วิพากษการจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอน
ไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนรวมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรู
ของผูเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถใน
การเรียนรู ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (Performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใช้วิจัยเปนฐาน 

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันส าหรับผูเรียนที่จ าเปนตองไดรับ
การพัฒนาเปนพิเศษ 

3. มีกำรสงเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งดำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
งบประมำณที่เอื้อตอกำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ 
หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต   
อยางเพียงพอ 

3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดท าเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษา
และอาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรูในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

practice) เพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกที่ ทุกเวลา 
4. มีระบบและกลไกกำรสงเสริมใหนักศึกษำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ    

เขำรวมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหวำง
สถำบันหรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ 

4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ตางๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู 

4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน 

4.3 หากเปนไปไดอาจมีการก าหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกปหรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู สอนมีการฝกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรู เทคนิค             
การสงผลงานวิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร 
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5. มีกิจกรรมเสริมสรำงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษำระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำที่จัดโดยสถำบัน 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5.2 มีการก าหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัย
ส าคัญตอผลการเรียน หรือตอการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรประยุกตใชผลงำนจำกวิทยำนิพนธของนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ และมีกำรรับรองกำรใชประโยชนจริงจำกหนวยงำนภำครัฐ หรือเอกชน
หรือหนวยงำนวิชำชีพ (เฉพำะกลมุ ค1) 

6.1 มีการเชิญหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐ และเอกชน ผู ใชบัณฑิต หรือ
นักวิชาการมาใหความรูหรือใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ตองการใหนักศึกษาจัดท าเปน     
หัวขอวิทยานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหนักศึกษาไดจัดท าขอเสนอโครงการวิจัยที่
สนองความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีการ
พัฒนาทักษะการจัดท าขอเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการ
สมัครทุน 

6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ 
ที่เก่ียวของ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพื่อใหรับรูผลงานวิจัยและน าผล
ไปใช้ประโยชน์ 

6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดท า   
เปนขาวเพ่ือเผยแพรตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดท าบทคัดยองานวิจัย          
เปนหมวดหมู เผยแพรไปยังสถาบันหรือองคการที่เกี่ยวของ หรือน าออกเผยแพรในชวงโอกาสที่
ก าลังเกิดเหตุการณหรือสถานการณที่เปนปญหา และสามารถใชค าตอบจากผลการวิจัยที่
นักศึกษาผลิตไปชวยชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาได 
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6.6 มีการจัดท าระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธที่มีบุคคลหรือหนวยงานน าไปใช
ประโยชน โดยอาจใช้วิธีการสืบคนการอางอิง หรือการส ารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

7. มีกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธและมีกำร
น ำไปตีพิมพเผยแพรในวำรสำรระดับนำนำชำติ (เฉพำะกลุม ง) 

7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
มีการวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตางๆ 

7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดท าบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดท าบทความ 

7.3 อาจมีการตั้งคลินิกใหความชวยเหลือในการท าบทความวิจัย รวมทั้งการแปล
เปนภาษาตางประเทศ 

7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดท าบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ที่สามารถ
ตีพิมพเผยแพรไดสงไปยังวารสารตางๆ ในระหวางการท าวิทยานิพนธ 

7.5 น าบทความวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกให
ตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรใหค ำปรึกษำและบริกำรดำนขอมูลขำวสำร 
1. มีกำรจัดบริกำรใหค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใชชีวิตแกนักศึกษำ 

1.1 สถาบันจัดท าฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกาย
และทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษา
มีปญหา 

1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม
ค านึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่ท าใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการ       
ชวยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวาง
อาจารยทั้งท่ีเป็นทางการหรือไมเปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการ
เรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาใน
รูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา 

1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยให
บริการหรือใหค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองทุกขของ
นักศึกษาที่ขอใชบริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (Hotline) ส าหรับใหค าปรึกษา
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หรือใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการ
ดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารยที่ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยัง
โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถ
ของสถาบันที่จะดูแลได 

1.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือให
ค าแนะน าแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดส าเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษา   
เปนระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของ
นักศึกษาเพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา 

1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ใหบริการ 

2. มีกำรจัดบริกำรขอมูลขำวสำรที่เปนประโยชนตอนักศึกษำ 
2.1 สถาบันจัดท าฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต ส าหรับประกาศ ขอมูล 

ขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร 
วชิาการท่ีทันสมัยและที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจ าเปนตองรู 

2.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ใหบริการ 

2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร 
3. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพแกนักศึกษำ 

3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพ่ือเปนแหลงดู
งานแหลงฝกประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปน      
แหลงเรียนรูของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือน ามาใช เปนขอมูลในการวางแผนการ
จัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผู
รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการท างานรวมกัน 

3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ 
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4. มีกำรจัดบริกำรขอมูลขำวสำรที่เปนประโยชนตอศิษยเกำ 
4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดท าฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต 

จดหมายขาว ฯลฯ ส าหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรม
การประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัคร
งานขาวสารวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชา 

4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณเปนระยะๆ 

4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวน 
ร วมในการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยแบบร วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ                  
การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาความรแูละประสบการณที่ดีแกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง
นักศึกษา ปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังท าใหศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ใน
ฐานะผูใหและผูรับ 

4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 
5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรูและประสบกำรณใหศิษยเกำ 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณ
ส าหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 

5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรใหบริกำรในขอ 1–3 ทุกขอไมต ่ำกวำ 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5  

6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบ
การติดตามประเมินผลการให บริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษย เกา มีการมอบหมาย            
ผรูับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และน าเสนอผลการประเมิน
แกผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู ในระดับ 
3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยู ในระดับดี หากผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการดานใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต ่ากวา 3.51 คะแนน) ใหท า               
การวิเคราะหสาเหตุ ปญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ควร               
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เปดโอกาสใหนักศึกษาหรือ ศิษยเกา มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือ
การปรับปรุงการใหบริการ ดวย 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรใหบริกำรมำใชเปนขอมูลในกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนองควำมตองกำรของนักศึกษำ 

7.1 น าผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ 
และมีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปา
หมายที่ก าหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมิน
คุณภาพของการใหบริการทุกดานตามแผนที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน
บริการที่สถาบันจัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดท าแผนการ
พัฒนาระบบการใหบริการในระยะตอไป 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกกำรสงเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
1. สถำบันจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่สงเสริมผลกำรเรียนรูตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติทุกดำน 
1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการก าหนดแผนการส งเสริมการจัด

กิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือ
จัดโดยองคกรนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันก าหนด และสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 

1.2 มีการก าหนดตัวบงชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ ตัวบงชี้
เฉพาะ (ถามี) ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชในการ
ติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการท ากิจกรรม 

2. มีกจิกรรมใหควำมรูและทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแกนักศึกษำ 
 สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และ
ก าหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพใน
โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
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3. มีกำรสงเสริมใหนักศึกษำน ำควำมรูดำนกำรประกันคุณภำพไปใชในกำรจัด
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนักศึกษำอยำงนอย 5 ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรีและอยำง           
นอย 2 ประเภทส ำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ จำกกิจกรรมตอไปนี้ 

 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันควรส งเสริมใหนักศึกษา

จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท  
ไดแก กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก อยางนอย 2 ประเภท
จากประเภทกิจกรรมตอไปนี้ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบ าเพ็ญ  ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทุก
กิจกรรมตองจัดท าขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการ
นักศึกษาของสถาบัน) โดยมีค าอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช ในการจัดกิจกรรม            
ประกอบดวยสาระส าคัญ ไดแก วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด 
ลักษณะของกิจกรรม กลุ มเปาหมาย และวิธีการประเมินความส าเร็จ และมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดท าโครงการหรือกิจกรรม
ใหม 

3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดท าขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
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4. มีกำรสนับสนุนใหนักศึกษำสรำงเครือขำยพัฒนำคุณภำพภำยในสถำบันและ 
ระหวำงสถำบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร างเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ท างานนักศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพ่ือใหนักศึกษากลุมอ่ืน
รับรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบงชี้
ความส าเร็จการประเมินความส าเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุม
กับสถาบันภายนอก เพื่อสงเสริมการท ากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริม
การสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ทั้งนี้สถาบันควรใหทุน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางสถาบันดวย 

4.3 ในแตละปสถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการ
จัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการท ากิจกรรม หรือน าเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมของแตละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการร วมมือกันเพ่ือสร างชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพ่ือเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการท างานรวมกันของอาจารย
และนักศึกษาระหวางสถาบัน 

5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ 

5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา)  มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ที่ก าหนด 

5.2 สถาบันก าหนดใหนักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม และน ารายงาน
ผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ในแตละรอบป 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปตอไป 



 

 

 

132 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
นกัศึกษำ 

6.1 สถาบันมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและผลการวิเคราะห จุดแข็งจุดอ อนไปใช ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษา               
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานที่ยังไมบรรลุผลเทาที่ควร 

6.2 สถาบันน าเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรูและมีการระดมความคิดในการ
พัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรม
นักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรค 
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรค เพื่อใหบรรลุเปำหมำยตำม

แผนดำนกำรวิจัยของสถำบัน และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจน

ก าหนดหนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม 
ประเมินและปรับปรุง อยางสม ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร างสรรค ให บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือ
ศูนย วิจัยเพ่ือใหสามารถด าเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร างสรรค ไดอยงมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของ
นักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุม หรือศูนยวิจัย 
เปนตน 

2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสรำงสรรคกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอน เชน 1) การก าหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย                 
2) การก าหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรคซึ่งเกี่ยวของกับ
งานวิจัย หรืองานสร างสรรค ของอาจารย 3) การก าหนดให นักศึกษาทุกระดับเข าฟ ง                   
การบรรยาย หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก าวหน าในงานวิจัยของอาจารย หรือของ                
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor) หรือเขารวมการจัดแสดง
งานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรค
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ของนักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ  5) การสงเสริมใหอาจารยน าผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปน             
สวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด ำนกำรวิจัยหรืองำนสร ำงสรรค และให ควำมรู                 
ดำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแกอำจำรยประจ ำและนักวิจัย 

3.1 จัดระบบการรับเขาและก ากบัดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหก าลังคน
วางแผน และรับเขาบุคคล (ทั้งอาจารยนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศ
และตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรค ของสถาบันท า
การก าหนดกฎเกณฑ แนวทางก ากับ และสงเสริมใหอาจารยท างานวิจัยหรืองานสรางสรรคและ
ตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ       
โดยก าหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ       
ของแตละ กลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุ นใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การท างานวิจัยหรือ                
งานสรางสรรคโดยได้รับการแนะน าหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุม
วิชาการ การชวยใหค าปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การสงเสริมใหมี
โอกาสไปท างานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน านอกสถาบันทั้งใน              
และตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ท าใหไดรับความรูและประสบการณที่มีคุณคา 
     อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ                 
การสงเสริมการท างานวิจัยเปนทีมท่ีประกอบดวย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือ
นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถท างาน
วิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง 

3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของแกอาจารย์
และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการให
รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันให
เหมาะสม และจูงใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน 

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของสถำบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองำนสรำงสรรค 
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท าไดยาก ดังนั้น 

สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยเหลานี้มี
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โอกาสสรางผลงาน ที่สามารถน าไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภาย
นอกสถาบันในโอกาสตอไป 

ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบ
สนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลง       
ทุนภายในประเทศและตางประเทศ ที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว
นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเปนพ่ีเลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย
และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุนตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นให
เหมาะสม เพ่ือมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 

5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจดำนกำรวิจัยหรืองำนสรำงสรรคตำมอัตลักษณของ
สถำบัน 
 สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ
ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถผลิตผลงาน
ระดับสากล หรือผลงานตามความต องการของประเทศ หรือของท องถิ่นอย างตอเนื่อง
นอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
รูปแบบตางๆ  3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์ รับเชิญ (Visiting professor) เปนตน 

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของ
สถาบัน ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือ
ระดับสูง ที่จ าเปนที่หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันไดหรือหากไม
มีศูนยเครื่องมือระดับสูงดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถ 
เขาใชของหนวยงานอื่นไดเพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร 
(Hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor)        
การสนับสนุนการไปรวมท างานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอ่ืนที่มีชื่อเสียงทั้งในและตาง
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ประเทศ ที่สอดคลองกับงานวิจัยของอาจารยโดยเฉพาะในชวงลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทาง
วิชาการ (Sabbatical leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดาน            
ตอไปนี้ 

1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงาน

ที่ผานมา 
3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและ 

การประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของสถาบันใน
การเผยแพรผลงาน 

4) ขอมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการน าผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึง การสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร        
และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบัน              
ที่เก่ียวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค 

6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยำงครบถวนทุก
ประเด็น 

สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม ่าเสมอโดย
การมีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลส าเร็จของการใหทุนวิจัย” ทั้งใน
ประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑผูรับทุน
สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือ“การประเมินแหลงคนควา
สนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารยและ
นักวิจัยในปจจุบัน หรือ“การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตอง
การใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจดำนกำรวิจัยหรืองำน
สรำงสรรคของสถำบัน 

สถาบันน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุงโดยก าหนดกิจกรรมที่ตองท า
เพ่ือการปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณ    
ที่ตองใชหากจ าเปน ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุง
การสนับสนุน พันธกจิดานการวิจัยตามที่ก าหนด 
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8. มีระบบและกลไกเพื่อสรำงงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรคบนพื้นฐำนภูมิปญญำทอง
ถิ่น หรือจำกสภำพปญหำของสังคม เพื่อตอบสนองควำมตองกำรของทองถิ่นและสังคมและ
ด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด (เฉพำะกลมุ ข และ ค 2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนก าหนดผูรับผิดชอบ ในการ
สรางความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศ  ของกลุ
มเปาหมายการสนทนากับกลุมเปาหมายที่ส าคัญ (Focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกร
ภายนอก การใชขอมูลปอนกลับ (Feed back) จากความรวมมือที่มีอยูเดิมวัตถุประสงคของความร
วมมือดังกลาว ควรมีทั้งการรวมท างานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
เพ่ือตอบโจทย ของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล 
อุปกรณหรือทรัพยากรอ่ืนๆ 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรูจำกงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรค 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพรผลงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรคในกำร

ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติและมีกำรเผยแพร
ผลงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรคในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 
 วางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ ตลอดจนก าหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุน
การตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี 
Peer review ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพ่ีเลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวยเขียนรายงาน
การวิจัยส าหรับน าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบ
ภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  3) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงาน        
สรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 5) การจายคาตีพิมพ กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจ
แตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละสถาบัน 

2. ระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรรวิเครำะหและสังเครำะหควำมรูจำกงำนวิจัย
หรืองำนสรำงสรรค เพื่อใหเปนองคควำมรูที่คนทั่วไปเขำใจไดและด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนก าหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม 
คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะห ความรู จากผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ให เหมาะสม              
กับกลุมบุคคล เปาหมายโดยยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ์              
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เชน ก าหนดผู รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรคของอาจารยและนักวิจัย              
คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดใหมีการสัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน 
วิเคราะหสังเคราะหขอมูลใหเปนความรู ที่นาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมู
ความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 

3. มีกำรประชำสัมพันธและเผยแพรองคควำมรูจำกงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรคที่
ไดจำกขอ 2  สูสำธำรณชนและผูเกี่ยวของ   

น าองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 
2 เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผน              
ประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ด าเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการ
ติดตาม ขอมูลปอนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกทั้งรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัยหรือน า
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช้ประโยชน 

4. มีกำรน ำผลงำนงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีกำร
รับรองกำรใชประโยชนจริงจำกหนวยงำนภำยนอกหรือชุมชน 
 สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) ก าหนด
ขั้นตอนวิธีการ และผูรับผิดชอบเพ่ือเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวาง
อาจารย และนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัยและงานสรางสรรค
ไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่ตองการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (Consultancy) และประสานงาน 
ตอไปยังผู้วิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือสงเสริมการน าผลงานที่เกิดจากการวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (Start – up company) เปนตน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในกำรคุมครองสิทธิของงำนวิจัยหรืองำนสรำงสรรค         
ที่น ำไปใชประโยชนและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจน ก าหนด         
ผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง ท าขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ แกอาจารย นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขาย
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
ใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจที่เปน          
ผลจากงานวิจัย โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

6. มีระบบและกลไกส งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่น                 
จดสิทธิบัตรและอนุสิทบัตร (เฉพำะกลมุ ค1 และ ง) 

วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนก าหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรูและ
อ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ  
เช น 1) การให ความรู และค าปรึกษาด านทรัพย สินทางป ญญา ซึ่งอาจด าเนินการโดย                   
การฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกใหค าปรึกษา 2) ชวยรางค าขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย สินทางป ญญาหรือส านักงานเทียบเท าในต างประเทศ                       
3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย           
เปนตน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคม 
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่

ก ำหนด 
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ

ที่สัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารยบุคลากรทุก
ระดับมีความพร อมทั้ ง ในด านความรู ความเชี่ ยวชาญ เวลาและจิตแห งการบริการ              
(service mind) ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึง
จัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดท าระเบียบของการใหบริการ ก าหนดภาระงานของอาจารย
และบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว างภาระงานดานตางๆ             
ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน สังคมตามความถนัดและจุด
เนนของสถาบันในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือ
น าไปสู การปรับปรุงคุณภาพของการให บริการอย างสม ่าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเป าหมาย                
ที่ก าหนดไว 

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงานประจ าดานอ่ืนๆของอาจารยและบุคลากร เชน การก าหนดให นักศึกษาน าความรู
ไปจัดท าเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 
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3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคมกับกำรวิจัย 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการน า

ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 
2) น าความรูประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรู
ใหมผ่านกระบวนการวิจัย เปนตน 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคม
กับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และ
นักศึกษา ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการด าเนินงาน เปาหมายของ
สถาบัน ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่
สามารถน าไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันก าหนดไว 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก
สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

สถาบันน าผลการประเมินไปพัฒนาแผนพัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได         
อยางสม ่าเสมอและเปนรูปธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรใหเกิดประโยชนตอสังคม 
1. มีกำรส ำรวจควำมตองกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหนวย

งำนวิชำชีพ เพื่อประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำม
จุดเนนของสถำบัน 

มีการส ารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 

2. มีควำมร วมมือด ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู และเสริมสร ำง              
ควำมเขมแข็งของชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหนวยงำนวิชำชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานที่เกีย่วของกับวิชาชีพที่จะใหบริการมารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของ
การสรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือ
กับสถานประกอบการในการน าผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุง ปญหาที่เกิดขึ้นหรือ
ไปใชพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ให
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ค าปรึกษาแนะน าและจัดใหมีชองทางในการสื่อสาร ท าความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม
หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน 

3. มีกำรประเมินประโยชนหรือผลกระทบของกำรใหบริกำรทำงวิชำกำรตอสังคม 
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม       

วาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับ
นักศึกษา อาจารย และบุคลากรผู ใหบริการ ทั้งในดานการน าความรูความเชี่ยวชาญไปใช       
ประโยชนการสื่อสาร การชี้แจงแนะน าใหผูรับบริการและประชาชน 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในขอ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให
บริกำรทำงวิชำกำร 

มีการน าผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
การใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการ
ใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการ
ก ากับคุณภาพของการใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน มีความเปนธรรมโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

5. มีกำรพัฒนำควำมรูที่ไดจำกกำรใหบริกำรทำงวิชำกำรและถำยทอดควำมรู้สู
บุคลำกรภำยในสถำบันและเผยแพรสูสำธำรณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิด
กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ 
รวมทั้งจัดท าฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบ 

ที่ก ำหนด 
สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดระบบและกลไกทางดานการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรน ากิจกรรมดานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สูการ
ปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางที่ก าหนดไวเชน มีการก าหนดนโยบายดานการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การก าหนดผู รับผิดชอบ มีการจัดท าแผนงบประมาณโครงการ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการน างานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูป
ธรรมโดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการด าเนินงานอยางเปนระบบและมีการน าสูการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
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2. มีกำรบูรณำกำรงำนดำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมนักศึกษำ 

สถาบันสนับสนุนใหมีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวม
กับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดย
องคการนักศึกษา 

3. มีกำรเผยแพรกิจกรรมหรือกำรบริกำรดำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       
ตอสำธำรณชน 

3.1 สถาบันมีสถานที่เพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม              
เชน มีหอศิลป หอประวัติพิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม ่าเสมอ มีการจัดสรร
งบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับ 
หนวยงาน ระดับชาติโดยมีความตอเนื่องในการด าเนินงาน 

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับ 
หนวยงานหรือองคกรอ่ืน มีการสรางเครือขาย มีการก าหนดตัวบงชี้และมีการด าเนินการ                 
อยางตอเนื่องเปนระบบอยางชัดเจน 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนดำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการก าหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการด าเนินงาน
อยางเปนระบบ 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนดำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA  

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
น าสูการปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยาง           
เปนรูปธรรม 

6. มีกำรก ำหนดหรือสรำงมำตรฐำนคุณภำพดำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำน 
เปนที่ยอมรับในระดับชำติ 

6.1 สถาบันมีการก าหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
ใชผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ 

6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติมีบุคลากร ไดรับเชิญ
เปนวิทยากรหรือเปนที่ประจักษหรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม โดย
มีการเผยแพรทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติหรือมีผลงานไดรับรางวัลไดรับ
การอางอิง เปนที่ยอมรับ 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 ภำวะผนู ำของสภำสถำบันและผูบริหำรทุกระดับของสถำบัน 
1. สภำสถำบันปฏิบัติหนำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดครบถวนและมีกำรประเมิน

ตนเองตำมหลักเกณฑที่ก ำหนดลวงหนำ 
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและท าความเขาใจเกี่ยวกับ

กฏหมาย ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตางๆ 
อาทิขอบังคับที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพ่ือใหทราบ
ถึงบทบาทหนาที่ท่ีมีตอสถาบันกอนจะปฎิบัติหนาที ่

1.2 กรรมการสภาสถาบันก ากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางที่ก าหนดรวมกันระหวาง  
ผูบริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานตอสาธารณชน 

2. ผูบริหำรมีวิสัยทัศน ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถำยทอดไปยัง
บุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธมีกำรน ำขอมูลสำรสนเทศเปนฐำนใน
กำรปฏิบัติงำนและพัฒนำสถำบัน 

2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัย
ทัศนพันธกิจ แผนกลยุทธ และน าสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบงชี้
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คุณภาพ (KPI) ของงานที่ ปฏิบั ติที่ ควรมีการ พิจารณาจาก 1 )  มิติ การ พัฒนาองค กร                     
เชน การสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอย างตอเนื่อง                 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของ
สถาบัน  เช น การ พัฒนาหลักสู ตร  การปรับปรุ งกระบวนการ เรี ยนรู ของนักศึกษา                  
ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) 
มิติผูรับบริการหรือผู มีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยค านึงถึงความ      
คุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการ
จดัเก็บขอมูล และการรายงานขอมูลกับประโยชนที่จะไดรับ 

2.2 ผู บริหารสร างระบบและกลไกการถ ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และ                  
แผนกลยุทธใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 

2.3 ควรจัดท าระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย น ามาใชในการติดตามผล
การบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไวใน
แผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และน าขอมูลที่ไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ            
ไดอยางทันการ 

3. ผูบริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย
รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในสถำบัน 

3.1 ผูบริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ในการประชุมผู บริหารอย างน อยปีละ 1-2ครั้ ง  เ พ่ือทบทวนเป าหมาย หรือปรับแผน                  
การด าเนนิงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการ
ด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวของ 

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอยาง
ครบ ถวน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับ
แผนการด าเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการ
สื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย 

4. ผูบริหำรสนับสนุนใหบุคลำกรในสถำบันมีสวนรวมในกำรบริหำรจัดกำร ให
อ ำนำจในกำรตัดสินใจแกบุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะท าใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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4.2 ผูบริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ
อ านาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการ
ก ากับ และตรวจสอบเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุมคา 
และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได 

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและก าลังใจ         
ตอบุคลากรเปนประจ าอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบริการ โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (Lean organization) เปนตน 

5. ผูบริหำรถำยทอดควำมรูและสงเสริมพัฒนำผูรวมงำนเพื่อใหสำมำรถท ำงำน
บรรลุวัตถุประสงคของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ 

5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน            
การสอนงานที่หนางาน (On-the–job training) จัดท าคมูือการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรน าหลักการจัดการความรูมาใชเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความรูและถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาท ิการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การสรางเครือขายชุมชนนักปฎิบัติ (Community of practices) เปนตน 

6. ผูบริหำรบริหำรงำนดวยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชนของสถำบัน
และผมีูสวนไดสวนเสีย 

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงาน
ของสถาบันใหไปสูทิศทางที่ก าหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้           
สอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการด าเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็น            
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมี         
สวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของในการด าเนินงาน 

6.3 ผู บริหารมีการเป ดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงาน     
สรุปผลการท างานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจ าทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบัน                  
เปนประจ าทุกป 
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7. สภำสถำบันประเมินผลกำรบริหำรงำนของสถำบันและผู บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอยำงเปนรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามที่ระบุไว
ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงาน
บุคคลผูบริหาร และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ท ารวมกันระหวาง
สภาสถาบันและผูบริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร          
กลาวคือ ใชหลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรคน าผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนา หรือปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 

7.3 ผูบริหารมีการน าผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิ จัดท าแผนการบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานต อสภาสถาบันในโอกาส                  
ที่เหมาะสม 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสูสถำบันเรียนรู 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรูและเปำหมำยของกำรจัดกำรควำมรูที่สอดคลองกับ

แผนกลยุทธของสถำบันอยำงนอยครอบคลุมพันธกิจดำนกำรผลิตบัณฑิตและดำนกำรวิจัย 
1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณใดที่ตองการ เพ่ือ
น ามาใช ในการก าหนด แผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู ให               
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย 

1.2 บุคคลที่ เกี่ ยวข องในการก าหนดประเด็นความรู อาจประกอบด วย              
รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู ชวยคณบดี ผูอ านวยการ หัวหนางาน              
ที่ก ากับดูแล ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอ่ืนๆ 
ที่เปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน 
เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิีธการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (Learning outcome) 
เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน 
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2. ก ำหนดบุคลำกรกลุมเปำหมำยที่จะพัฒนำควำมรูและทักษะดำนกำรผลิตบัณฑิต
และ ดำนกำรวิจัยอยำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในขอ 1 

2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ท าหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
เชน คณาจารย หรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอ่ืนๆ ที่สถาบัน                         
มุงเนน 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายใหมีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดน             
ของอาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยที่สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนดเปนประเด็นส าหรับใชใน
กระบวนการจัดการความรู ใหไดองคความร ูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

3. มีกำรแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจำกควำมรูทักษะของผูมีประสบกำรณตรง
(Tacit knowledge) เพื่อคนหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในขอ 1 และเผย
แพรไปสูบุ่คลำกรกลุมเปำหมำยที่ก ำหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด นทางดาน
วิชาการและผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอ่ืนๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู
เคล็ดลับหรือนวัตกรรม อยางสม ่าเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรูเคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน  
เชน การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรูทั้งระหวางหนวยงาน
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง 
โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่ 

4. มีกำรรวบรวมควำมรูตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอยำงเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมำเปนลำยลักษณอักษร (Explicit knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหสังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรู อ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบเปน          
หมวดหมูเพ่ือใหบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่
ดีไดงาย 
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4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ  
ยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของความร ูเคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

5. มีกำรน ำควำมรูที่ไดจำกกำรจัดกำรควำมรูในปกำรศึกษำปจจุบันหรือปกำรศึกษำ
ที่ผำนมำ ที่เปนลำยลักษณอักษร (Explicit knowledge) และจำกควำมรูทักษะของผูมีประสบ
กำรณตรง (Tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใชในกำรปฏิบัติงำนจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน 
นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม น ามาปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย 

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผล
ตามประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการ
ความรูมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป าประสงคที่ก าหนดไว ใน
ประเด็นยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information system plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวย            
ผบูริหารดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
1.3 ระบบสารสนเทศที่น ามาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วย 

รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

 วัตถุประสงคความสามารถในการท างานของระบบแตละระบบ 

 ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 

 ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหมกับระบบสารสนเทศ
ที่มีอยูในปจจุบัน 
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 ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง Hardware Software 

(System software และ Application software) Database  Peopleware และ Facilities อ่ืนๆ 

 งบประมาณท่ีตองการใชในแตละระบบ 

 การประเมินความคมุคาของระบบสารสนเทศ 

 การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของสถำบัน        

โดยอยำงนอยตองครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และ
กำรเงินและสำมำรถน ำไปใชในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป นระบบสารสนเทศที่น า                 
ขอมูลจากระบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียน
นักศึกษาระบบทะเบียนประวัติเปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและ
การตัดสินใจในเรื่องที่เปน พันธกิจของสถาบันไดอยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืนๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพ่ือใชในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาดวย 

3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใชระบบสำรสนเทศ 
3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู ใชระบบ รวมทั้ง

ก าหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการ
ประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา            
เปนตน 

3.2 ผู รับผิดชอบด านระบบสารสนเทศของสถาบันควรด าเนินการประเมิน      
ความพึงใจของผูใชระบบสารสนเทศเปนประจ าอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู ใชระบบสำรสนเทศมำปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศ 

4.1 ก าหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ 

4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 
4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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5. มีกำรสงขอมูลผำนระบบเครือขำยของหนวยงำนภำยนอกที่เกี่ยวของตำมที่
ก ำหนด 
 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 

ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
1. มีกำรแตงตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผูบริหำร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถำบันร วมเปนคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช น 
นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาใหมีการประชุม
ของคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ อยางสม ่าเสมอ 

2. มีกำรวิเครำะหและระบุควำมเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดควำมเสี่ยงอยำงนอย          
3 ดำน ตำมบริบทของสถำบัน 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน 

 ความเสี่ยงด านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพา
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

 ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
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2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหาร
การศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาส
เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย                 
ทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนส าคัญ 

2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่
เกี่ยวของกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณวิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
เปนตน 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได
จำก กำรวิเครำะหในขอ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึง
ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต ่า ได 

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและ
ผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด
เหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูล
ในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมทีเ่กี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให ประเมินจากความรุนแรง ถามี
เหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำม
แผน 

4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการที่จะสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแกไข 
ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4T คือ (Take) การยอมรับ
ความเสี่ยง (Treat) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Transfer) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง 



 

 

 

151 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

และ (Terminate) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรอง จากการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความค ุมคา คุณคา) 

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต อสภำ
สถำบันเพื่อพิจำรณำอยำงนอยปละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการด าเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานตอสภาสถาบัน 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และขอเสนอแนะจำกสภำสถำบันไปใชในกำรปรับแผน
หรือวิเครำะหควำมเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลัง
การจัดการ ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบายหรือ
สภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานก ากับ 

ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
1. มีแผนกลยุทธทำงกำรเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถำบัน 

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไป
ของเงินที่ตองใชในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการท าหนาที่ด าเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใช
ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และท าการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใช
ซึ่งจะเปนงบประมาณในการด าเนินการตามแผน และก าหนดแหลงที่มาของงบประมาณ            
ดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตอง
จัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตาง กอนที่จะน าขอมูลเหลานั้นมาจัดท างบประมาณประจ า            
ปตีามแหลงงบประมาณนั้นๆ 

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงดำนกำรเงิน หลักเกณฑกำรจัดสรร และกำรวำง
แผนกำรใชเงินอยำงมีประสิทธิภำพ โปรงใส  ตรวจสอบได 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจาย หรือ
เงินทุนและเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 
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2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่ก าหนดลวงหนาและไดรับ
การยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากร อยูแลวควรได
มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ ส าหรับการบริหาร
ภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
จะท าใหรายไดรายจาย เปนไปอยางเหมาะสม 

3. มีงบประมำณประจ ำปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติกำรในแตละพันธกิจและกำร
พัฒนำสถำบันและบุคลำกร 

สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณ
ประจ าป ที่แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดท างบประมาณประจ าปเสร็จแลว  
กอนที่ที่จะน างบประมาณประจ าปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตาม
งบประมาณในดานตางๆ ดังนี้ 

 งบประมาณประจ าปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจ าปที่ก าหนดไว
ในแตละปมีากนอยเพียงใด 

 เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจ าปในแตละ
พันธกิจมีความเพียงพอมากนอยเพียงใด 

 เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจ าปส าหรับ
การพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอยำงเปนระบบ และรำยงำนตอสภำสถำบัน   
อยำงนอยปละ 2 ครั้ง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและ
งบดุลอยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายไดหักค
าใชจายแลวสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันใน ชวงถัดไป 
มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

5. มีกำรน ำขอมูลทำงกำรเงินไปใชในกำรวิเครำะหคำใชจำย และวิเครำะหสถำนะ
ทำงกำรเงินและควำมม่ันคงของสถำบันอยำงตอเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผูบริหาร  
เปนรายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด    
มีผลลัพธจากการท างานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 

5.2 มีการจัดท าคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 
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5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของสถาบัน 
5.4 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

 
6. มีหนวยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหนำที่ตรวจ ติดตำมกำรใชเงินให

เปนไปตำมระเบียบและกฎเกณฑที่สถำบันก ำหนด 
6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไมไดมีส านักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอก

อยูแลวควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจ าทุกปส าหรับสถาบันการศึกษา 
ของรัฐที่มีส านักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากส านักงานตรวจเงิน 
แผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปนประจ าทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบ        
เปนประจ าทุกป 

6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู
ตรวจสอบภายในอยางเปนทางการ 

7. ผูบริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใชเงินใหเปนไปตำมเปำหมำย และน ำ      
ขอมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใชในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 

7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยใน
การติดตามการใชเงิน จัดท ารายงานตางๆที่เปนสิ่งจ าเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และน าขอมูลมา
วิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่ก าหนด 

ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ เหมำะสม และ       

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนำกำรของสถำบัน ตั้งแต ระดับภำควิชำ หรือหนวยงำน     
เทียบเทำและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับ      
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ด าเนินการเป นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน                
การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการด าเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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1.3 มีการก าหนดผู รับผิดชอบและประสานงานด านการประกันคุณภาพ                
เพ่ือผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/
สาขาวิชาจนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและใหควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในโดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผูบริหำรสูงสุดของสถำบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู บริหารสูงสุดของสถาบัน  ต องให้
ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมี                
สวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ        
พรอมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชาก าหนด 

2.4 มีคู มือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงานให สู การปฏิบัติ                  
ที่เปนรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ             
อยางตอเนื่อง 

3. มีกำรก ำหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตำมอัตลักษณของสถำบัน 
3.1 สถาบันอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ งชี้ที่ใช เปนกรอบในการ

ด าเนินงานของสถาบันเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

3.2 ตัวบงชี้ที่ เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึง    
ประสงคครบถวนทั้งปจจัยน าเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชก ากับแตละตัวบงชี้ตองสามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่น าไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. มีกำรด ำเนินงำนดำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถวน ประกอบ 
ดวย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปที่เปนรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอตอสภำสถำบันและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำตำมก ำหนดเวลำ โดยเปนรำยงำนที่มีขอมูลครบถวนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน 
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4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ 
ครบถวน โดยมีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร PDCA เขามาใชในการด าเนินงานดานระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบัน
พิจารณา พรอมทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต
ละปโดยสงรายงานใหตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และ    
สงผลใหมีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธน าผล
จากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต ละปไปวิเคราะหและ
ด าเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการด าเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ครบ ทั้ง 9 องคประกอบคุณภำพ 

สถาบันควรจัดให มีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข อมูลประกอบการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และ
สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบที่สามารถ
เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เปนตน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
นักศึกษำ ผูใชบัณฑิต และผูใชบริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน 

สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามี         
สวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเป ดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย               
โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย              
หรือชุมชนผู รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได เขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ               
อาทิในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมก าหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูล             
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ปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการด าเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกัน
คุณภาพ เปนตน 

8. มีเครือขำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูดำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหวำง
สถำบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสวนของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

8.2 มีการท างานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน  และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร างเครือขาย เพ่ือน าไปสู การพัฒนาการ
ท างานรวมกันอยางตอเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยดำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หนวยงำน
พัฒนำขึ้น และเผยแพรใหหนวยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใชประโยชน 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับ
สาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน 

9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลไปพัฒนางาน 
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

157 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

บทที่ 5 
นิยำมศัพท์ 

 

สภำสถำบัน หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงสู่ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า สภาสถาบันนั้นให้หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผู้บริหำร หมายถึง อธิการบดีและเมื่อถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงสู่ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ผู้บริหารนั้นให้หมายถึงคณบดี 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ใน      
รูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  

กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่
ส าคัญของสถาบัน (Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน
ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้  

1. ระบบทวิภำค   
1.1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                       

(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
1.2 ส าหรั บนั กศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษาทั้ ง โ ค ร งการปกติ และ โคร งการ                                     

ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกต)ิ 
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2. ระบบไตรภำค  
2.1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                     

(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                  

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี ้
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
ทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ                     
(หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 


 

เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
 

FTES =  

 

นักศึกษำภำคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ       
โดยสถาบันได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการ
พิเศษ 

นักศึกษำภำคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดย
สถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์  และ/หรือได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

SCH = ∑ nici 

SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน 
ในระดับปริญญานั้นๆ 



 

 

 

159 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

กำรนับจ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัย ให้นับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

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

งำนวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรม  
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตาม
การจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 

1. ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม     
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 

2. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึง
การแสดงรูปแบบต่างๆ 

3. วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

กำรประเมินงำนสร้ำงสรรค์ 
1. ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งาน

สร้างสรรค์ต้องผ่านการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ หรือ 
นักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ี สมศ. ก าหนด 

2. ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุก
สาขาวิชา ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา  เช่น ขนาด
ผลงาน งบประมาณ เวลาการท างาน จ านวนผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่
ได้รับ 

3. การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ 
ได้รับการประเมินผลงานมากข้ึน และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีก าลังใจสร้างสรรค์ผลงานทั้งยัง
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เป็นการให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการ
ทางการสร้างสรรค์ให้กว้างข้ึน 

กำรเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่
สาธารณะ โดยมีการจัดการน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและ
เป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก่อนการ
เผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่ส าหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดง
นิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ใน
การพิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม และ                
ลานศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานที่ จัดแสดงงานศิลปะ                  
งานสร้างสรรค์โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์  หรือมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบ ดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับ
นานาชาติ หรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ 

4. คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์  ไม่ต่ ากว่า  3 คน                   
โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และหรือนักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่านั้นจะต้อง
ผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพ
ในสาขาที่เก่ียวข้อง) 

5. ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์จะต้องมี
หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  และมีคุณภาพของงานที่แสดงพร้อม
เอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผลโดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า 3 คน ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบัน
ร่วมพิจารณาด้วย 
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ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม 
และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญ 
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม รวมทั้ งผลที่ เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์  วัฒนธรรมมี
ลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความ
สอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า ส าหรับวัฒนธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละ
และการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิต
มหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และ
พัฒนาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ ต่างๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และ
ความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐ มี 10 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน  ใน
ระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
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ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเ พ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง 
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ  และสามารถ
ตรวจสอบได ้

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ      
ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตาม สมควร รวมถึงการมอบอ านาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
พึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และ
เพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ   
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม 
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
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ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ สังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหา ข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้อง
ไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  
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ภำคผนวก ก 
กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมิน           

การด าเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือให้สถาบันได้
ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสูการก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่องการประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและ
สถาบันที่รับการประเมิน จ าเปนตองก าหนดบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสมและสอด         
คลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 
 ทั้งนี้ สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จ              
กอนสิ้นปการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน ดังนี้  

1. เพ่ือใหสามารถน าผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่               
เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2. เพ่ือใหสามารถจัดท ารายงานประจ าปที่ เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน             
สงใหส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน              
นบัจากวันสิ้นปการศึกษาของแตละสถาบัน 

3. เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่ กลาวขางตนจึงควรมีแนว
ทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปน 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนา
คุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan)การด าเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) 

ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
1. กำรเตรียมกำรของสถำบันกอนกำรตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 

1.1 กำรเตรียมรำยงำนประจ ำป  
ก. จัดท ารายงานประจ าปที่ เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการ

จัดท ารายงานประจ าปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตามที่ก าหนดในระบบ                
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
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ปจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพ่ือใชประโยชนในเชิงนโยบายและการ 
ส งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให กับ
สถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแตการ
จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) และเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปที่ เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e - SAR) รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณะเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใชฐานขอมูลดังกลาวในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจ าปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย  

ข. จัดกำรเตรียมเอกสำรหรือหลักฐำนอำงอิงในแตละองคประกอบคุณภำพ 
เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่น าเสนอใน
รายงานการประเมินตนเองตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเองการน าเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าไดในสองแนวทาง คือ จัด
เอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผู
ใด หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมา
รวมไวที่เดียวกันในหองท างานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช
การน าเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได
รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว  

ปจจุบันเอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและองคประกอบ
คุณภาพแต ละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไวบน
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าใหการจัดเก็บเปนระบบและ          
งายตอการคนหาของคณะกรรมการประเมินและไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ของสถาบัน  

1.2 กำรเตรียมบุคลำกร  
ก. กำรเตรียมบุคลำกรในสถำบัน 

 ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. ท าความเขาใจเกี่ ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ส าคัญๆ อาทิการ

ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ             
เปนเชนไร 
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2. เนนย้ ากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ
โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

3. เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสรางความกระจาง
ในการด าเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 

4. เนนย้ าใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของ
ทุกคนที่ตองรวมมือกันท าอยางตอเนื่อง 

ข. กำรเตรียมบุคลำกรผูประสำนงำน 
ในระหว างการตรวจเยี่ยมจ าเป นต องมีบุคลากร จ านวน 1-3 คน ท าหน าที่

ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งนี้ ผูประสานงานควร
เตรียมตัวดังนี้  

1. ท าความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด 
2. ท าความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพ่ือสามารถใหขอมูล   

ตอผูประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูล
เพ่ิมเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได 

3. มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให              
ขอมูลอยางครบถวน 

4. ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการ
ประเมินก าหนด 

5. เมื่อมีปญหาในการอ านวยความสะดวกแก่ คณะผูประเมินจะตองสามารถ
ประสานงานแกไขไดทันที 

1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผูประเมิน 
ก. หองท ำงำนของคณะผูประเมิน 

1. จัดเตรียมห องท างานและโต ะที่กว างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก                 
โดยเปนหองที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองท างานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ 
ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

3. จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จ าเปนไวในหองท างานหรือบริเวณใกลเคียง 
4. หองท างานควรอยู ใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจน

บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
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5. ควรประสานงานกับคณะผู ประเมิน เพ่ือทราบความต องการพิเศษอ่ืนใด 
เพ่ิมเติม 

ข. หองที่ใชสัมภำษณผูบริหำร อำจำรย บุคลำกร นักศึกษำ ฯลฯควรจัดไวเปนกำร
เฉพำะใหเหมำะสมกับกำรใชงำน 

1.4 กำรเตรียมกำรประสำนงำนกับทีมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ  
ก. สถำบันอุดมศึกษำจัดท ำค ำสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในทรำบ ทั้งนี้ แนวทำงกำรแตงตั้งคณะกรรมกำรประเมิน เปนดังนี้ :  
1. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา  

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู กับขนาดของภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา  

- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผานการฝก 
อบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คนในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหค าแนะน าที่จะ               
เปนประโยชนอยางยิ่งตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให               
ไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได  

- สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการ            
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.   

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอก
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.   

2. คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผูประเมิน

ของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ ผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูที่มีความรูและประสบ
การณสูง ซึ่งสามารถใหค าแนะน าที่ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่ รับการประเมิน                 
อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ไดสวนผูประเมินจาก
ภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให
โดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอก
สถาบันก็ไดในกรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธาน   
ตองเปนผูที่ข้ึน บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3. คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน  
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูประเมิน

ของ  สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผปูระเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้น
บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.   

ข. สถาบันอุดมศึกษาแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวา คณะกรรมการ
ประเมินฯ จะตองท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน วยงาน                 
เทียบเทาและระดับสถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัดสง username และ 
password ใหคณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบ เพ่ือเขาไปศึกษารายงานการ
ประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูท าหนาที่ 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
แจงใหส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงรหัสประจ าตัว (ID code) ใหดวย เพ่ือให
ประธานฯ ท าหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลพ้ืนฐาน (common data set) 
และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ                           
นอกจากนั้น ใหสถาบันแจงรายชื่อผูท าหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน คณะวิชาหรือหนวย
งานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address  ส าหรับ
ติดตอ   

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือร วม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การให    
ขอมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพ่ิมเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ             
เปนตน  

2. กำรด ำเนินกำรของสถำบันระหวำงกำรตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภำพ 
2.1 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุ

ประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
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2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม  แตเตรียมพรอมส าหรับการ
น าเยี่ยมชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

2.3 จัดใหมีผูประสานงานท าหนาที่ตลอดช วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหนวยงาน
ภายใน ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

2.4 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน          
สวนหนึ่งอยูอ านวยความสะดวก 

2.5 บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการ
ประเมินฯเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได
ตามความเหมาะสม 

3. กำรด ำเนินกำรของสถำบันภำยหลังกำรประเมินคุณภำพ 
3.1 ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน รวมทั้ง

ผูเกี่ยวของ น าผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพ่ือ
วางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย างเปนรูปธรรมต อไป โดยอาจจัดท า                    
เปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม          
ที่ตองด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่ มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแตละ
กิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการ
พัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

3.2 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและก าลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบันชื่น
ชมผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักวาผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3.3 ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับ              
แกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตอไป 
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ภำคผนวก ข 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

 
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)               
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน              
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ                       
ปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร              

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5                 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
หมำยเหตุ  

1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งชี้ เ พ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับ
มาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้ งนี้หลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่
ในเกณฑ์ดี  จึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีระบบ       
การสอบซ่อม อนุโลมให้ปรับตัวบ่งชี้ในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้ 
 ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน  
หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 
 ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุด        
ปีการศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม 
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ภำคผนวก ค 
ตัวบ่งชี้เพิ่มตำมภำรกิจในระดับส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
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1.2.1 ร้อยละความสอดคล้องของทรัพยากรในส านักวิทยบริการตามโครงสร้างรายวิชาและ
แผนการสอน (มคอ.3) เฉพาะที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น 

1.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ 
1.2.3 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
1.2.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้ใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2.5 จ านวนสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาและสอดคล้องกับการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
 
  

ส ำนักวิทยบริกำร 
 (วัน: 
รำยกำร) 
  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของส ำนัก  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
(เพ่ิมเติม) 

ส ำนักวิทยบริกำร 
 (วัน: 
รำยกำร) 
  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของส ำนัก  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
(เพ่ิมเติม) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1  : ร้อยละควำมสอดคล้องของทรัพยำกรในส ำนักวิทยบริกำรตำม
โครงสร้ำงรำยวิชำกรและแผนกำรสอน (มคอ.3) เฉพำะที่มีกำรเรียน
กำรสอนในปีกำรศึกษำนั้น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   :  

 รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3)  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร  ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ ใช้ในการเรียน  วิธีการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา  ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 ทรัพยำกร  หมำยถึง  ต าราหลักเล่มแรกที่ระบุใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน 
ตามปีการศึกษาท่ีมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 21-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 > ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.2.2  : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักวิทย-
บริกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  เชิงคุณภาพ  

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  

 ระดับความพึงพอใจของใช้บริการ  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 
ระดับ) ของใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุด  เนื่องจากการให้บริการของสมุดจะมีคุณภาพ
มากน้อยเพียงใด  สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ซึ่งการส ารวจความพึง
พอใจโดยจะพิจารณา 5  ประเด็นหลัก คือ   
 

 1. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 
 2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
 3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 4. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอ านวยความสะดวก 
 5. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ 
 กรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการ
ประเมินรวมทุกครั้ง 
 

สูตรในกำรค ำนวณ 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-3.50 4.51-5.00 

 

ข้อมูลอ้ำงอิง  : ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
ห้องสมุด 

 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุดทุกครั้งที่ประเมิน 
จ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.3  :  ร้อยละของผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศและ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต  

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  

 กิจกรรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  หมายถึง กิจกรรมที่
ห้องสมุดจัดเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การแนะน าการใช้ห้องสมุด 
การน าชมห้องสมุด  การสาธิตการอบรม และการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ              
การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เป็นต้น 

 เป้ำหมำย  หมายถึง ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  
 

สูตรในกำรค ำนวณ 
 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 5-9 ร้อยละ 10-14 ร้อยละ 15-19 ร้อยละ 20-24 ≥ร้อยละ 25 

 

ข้อมูลอ้ำงอิง   :   
1. กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศที่ส านักวิทยบริการได้จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่นักศึกษา 
2. จ านวนผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม 

 
  

จ านวนผู้ใชบ้ริการที่ข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม          x 100 

            จ านวนนักศึกษาตามที่ก าหนดในเปา้หมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.4    :  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  

 ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มข ึ้น  หมายถึง จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล
ของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลของปีที่ผ่านมา  มีหน่วยนับเป็นครั้งต่อ
คน 

 ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  ฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุดทั้งหมด  เช่น 
ฐานข้อมูล E-book  ฐานข้อมูล E-journal  ฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูลท้องถิ่น ฯลฯ 

 ผู้ใช้บริกำร  หมายถึง  นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
สูตรค ำนวณ 

 
 

  

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 0.00 -0.99 ร้อยละ 1.00 -2.99 ร้อยละ 3.00 -4.99 ร้อยละ 5.00 -6.99 ≥ร้อยละ 25 
 
ข้อมูลอ้ำงอิง :   

1. จ านวนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในห้องสมุดในปีที่ประเมิน 
2. จ านวนผู้ใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 

 
  

ผลต่างของจ านวนผู้ใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในปีปัจจบุันกับปีที่ผา่นมา x 100 

จ านวนผู้ใชบ้ริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในปีทีผ่่านมา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.5   :  จ ำนวนสื่อกำรเรียนรู้ที่พัฒนำและสอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  

 สื่อกำรเรียนรู้ หมายถึง  การน าวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ มาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ไป
ยังผู้เรียนได ้ท าให้เกิดความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong Learning ) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด จิตใจและทักษะทางร่างกาย ให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึนในทุกช่วงของชีวิต 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6-11 เรื่อง 12-17 เรื่อง 18-23 เรื่อง 24-29 เรื่อง >30 เรื่อง 

 

ข้อมูลอ้ำงอิง  :  
1. มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
2. รายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาและความสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาและ

แผนการสอน (มคอ.3) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6.1    :  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร                          

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  
  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนการรู้และการ
ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนและ
ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 
 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนภำรกิจของส ำนัก  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
(เพ่ิมเติม) 
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1.2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการมหาวิทยาลัย 
1.2.2 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

(Security) 
1.2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1.2.4 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
  

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 (วัน: รำยกำร) 
  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของส ำนัก  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
(เพ่ิมเติม) 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของส ำนัก  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
(เพ่ิมเติม) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.1  : ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรมหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีโครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางบรรจุในแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. มีฐานข้อมูลกลางที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

บุคลากร วิจัย การเงิน และประกันคุณภาพ 
3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
4. มีการจัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง 
5. มีการประเมินประสิทธิภาพ หรือความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง 
6. มีการน าผลการประเมินระบบฐานข้อมูลกลางไปปรับปรุง 
7. มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุมระบบฐานข้อมูลกลาง 
8. จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บริหาร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำย

มหำวิทยำลัย (Security) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. มีเครื่องมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
4. ปรับปรุง หรือก าหนดค่าความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
5. จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บริหาร 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.3  : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับน้อยที่สุด  
0.00-1.50 

ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก  
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด  
4.51-5.00 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.4  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีโครงการการบริการวิชาการบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 
3. ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามแผน 
4. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานบริการวิชาการ 
5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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7.6.1  : ระบบพัฒนาบุคลากร 
7.6.2  : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  
7.6.3  : จ านวนระบบสารสนเทศที่ก ากับดูแลเพื่อการบริการของมหาวิทยาลัย  
7.6.4  : ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการใน

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
7.6.5  : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 
7.6.6  : ระดับความส าเร็จของการใช้งานเครือข่ายไร้สาย 
7.6.7  : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรโครงการฝึกอบรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
7.6.8  : ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วง 
7.6.9  : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนภำรกิจของส ำนัก  จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 
(เพ่ิมเติม) 



 

 

 

185 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          
ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี้ 7.6.1  : ระบบพัฒนำบุคลำกร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

8. จัดท ารายงานและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7-8 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ี 7.6.2  : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับน้อยที่สุด  
0.00-1.50 

ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก  
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด  
4.51-5.00 
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ตัวบ่งช้ี 7.6.3  : จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ก ำกับดูแลเพื่อกำรบริกำรของมหำวิทยำลัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวน 1 ระบบ จ านวน 2 ระบบ จ านวน 3 ระบบ จ านวน 4 ระบบ จ านวน 5 ระบบ 
 
ตัวบ่งช้ี 7.6.4  : ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร

ในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3. มีการน าระบบสารสนเทศไปใช้งานที่เชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการภายใน
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

4. มีการประเมินผลระดับความพึงใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง และจัดท ารายงานและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 7.6.5  : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่ำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับน้อยที่สุด  
0.00-1.50 

ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก  
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด  
4.51-5.00 

 
ตัวบ่งช้ี 7.6.6  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรใช้งำนเครือข่ำยไร้สำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนปฏิบัติงาน 
2. มีจ านวน Access Point ที่สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. บันทึกสถิติการใช้งานเครือข่ายไร้สาย 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 
5. มีการน าการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 7.6.7  : ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกหลักสูตรโครงกำร
ฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับน้อยที่สุด  
0.00-1.50 

ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก  
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด  
4.51-5.00 

 
ตัวบ่งช้ี 7.6.8  : ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการให้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3. มีสถิติการให้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วงรายงานต่อผู้บริหาร 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
5. มีการน าการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 7.6.9  : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับน้อยที่สุด  
0.00-1.50 

ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก  
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด  
4.51-5.00 
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1.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
1.2.2 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดี

จัดขึ้น 
1.2.3 จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน

อ่ืน 
 

  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของส ำนัก  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
(เพ่ิมเติม) 
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ตัวบ่งช้ี 1.2.1  : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับน้อยที่สุด  

0.00-1.50 
ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก  
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด  
4.51-5.00 

 
ตัวบ่งช้ี 1.2.2  : ร้อยละเฉลี่ยของบุคลำกรที่ เข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์                

ที่ส ำนักงำนอธิกำรบดีจัดขึ้น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

สูตรกำรค ำนวณ  : 

 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  :  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ตัวบ่งช้ี 1.2.3  : จ ำนวนหน่วยงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

สูตรกำรค ำนวณ  : 

 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  :  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์  X  100 
 

บุคลากรทั้งหมด 

จ านวนหน่วยงานใน สนอ.ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ    X  100 
 

จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 
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7.6.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7.6.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ

ของส านักงานอธิการบดี 
7.6.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อสะท้อนภำรกิจของส ำนัก  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
(เพ่ิมเติม) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.6.1  : ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้
สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนและ
ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 
2. มีการบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน  
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมำยเหตุ  : 

 หลักฐานในการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร  ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญ
และก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
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เกณฑ์กำรประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ี 7.6.2  : ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับต่อกระบวนกำรพัฒนำ

ควำมรู้และทักษะของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับน้อยที่สุด  
0.00-1.50 

ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก  
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด  
4.51-5.00 

 
ตัวบ่งช้ี 7.6.3  : ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

สูตรกำรค ำนวณ  : 

 

 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  :  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ     X  100 
 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
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ภาคผนวก ง 

จ านวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคล้อง วงรอบการ 

เก็บข้อมลู ม.อบ. คณะ ภาควิชา ส านัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ                 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน     -   -  ปีงบประมาณ 2556 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน          

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร    -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก    -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ    - -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้    - -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน    -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ    -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับ
นักศึกษา 

   -  -  ปีการศึกษา 2556 
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ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคล้อง วงรอบการ 

เก็บข้อมลู ม.อบ. คณะ ภาควิชา ส านัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
ตัวบ่งช้ีที ่2.9.1 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(สมศ. 1) 

   - -  - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.2 คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2) 

   - -  - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.3 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. 3) 

   - -  - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.4 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพมิพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. 4) 

   - -  - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)    - -  - ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา          

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร   - -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา   - -  -  ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย              

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   - -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   - -  -  ปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคล้อง วงรอบการ 

เก็บข้อมลู ม.อบ. คณะ ภาควิชา ส านัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

   -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)    - -  - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4.2 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)    - -  - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ (สมศ. 7)    - -  - ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม             

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกส่ังคม   - -  -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม    -  -   -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวจิัย (สมศ. 8) 

    -  -   - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ. 9) 

  -  -  -   - ปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคล้อง วงรอบการ 

เก็บข้อมลู ม.อบ. คณะ ภาควิชา ส านัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -  -   -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  
(สมศ. 10) 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
(สมศ. 11) 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ         

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการบรหิารฯ และผู้บริหาร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

   -    -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงานสู่มหาวิทยาลยั/หน่วยงานเรียนรู ้    -    -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ    -    -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง    -    -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (สมศ. 12)   -  -  -  -   - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน  
(สมศ. 13) 

   -   -   - ปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคล้อง วงรอบการ 

เก็บข้อมลู ม.อบ. คณะ ภาควิชา ส านัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ         

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    -    -  ปีงบประมาณ 2556 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   -    -  ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.2.1 คะแนนผลประเมนิการประกันคณุภาพภายในจากตน้สังกัด (สมศ. 15)   - - -  - ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ 

  - - - -  ปีการศึกษา 2556 
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ปีการศึกษา 2556 

ภาคผนวก จ 
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
เภสัช
ศาสตร์ 

วิทยาลยัฯ  
พยาบาล
ศาสตร์ 

 

วิทยา 
ศาสตร์  

วิศวกรรม 
ศาสตร์  

เกษตร 
ศาสตร์  

ศิลปะ 
ประยุกต ์ 

ศิลป
ศาสตร์  

บริหาร
ศาสตร์  

นิต ิ
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

ส า
นัก

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ฯ
 

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บดี
 

มห
าว

ิทย
าล

ยั 
 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค์ และแผนด าเนินการ 

1.1 
  

กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

1.2 ตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ 

1.2.1 ร้อยละความสอดคลอ้งของทรัพยากรใน
ส านักวิทยบรกิารตามโครงสร้างรายวิชา
และแผนการสอน (มคอ.3) เฉพาะที่มกีาร
เรียนการสอนในปีการศกึษานัน้ 

- - - - - - - - - - - 
5.00 

- - - 
80 

1.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารต่อ
การให้บรกิารของส านักวิทยบรกิาร 

- - - - - - - - - - - 

4.00 

- - - 
4.50 

1.2.3 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

- - - - - - - - - - - 
4.00 

- - - 
24 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
เภสัช
ศาสตร์ 

วิทยาลยัฯ  
พยาบาล
ศาสตร์ 

 

วิทยา 
ศาสตร์  

วิศวกรรม 
ศาสตร์  

เกษตร 
ศาสตร์  

ศิลปะ 
ประยุกต ์ 

ศิลป
ศาสตร์  

บริหาร
ศาสตร์  

นิต ิ
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

ส า
นัก

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ฯ
 

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บดี
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าว
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าล

ยั 
 

1.2.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บรกิารทรัพยากร
อิเลก็ทรอนิกส ์ - - - - - - - - - - - 

4.00 
- - - 

6.99 

1.2.5 จ านวนสื่ อก าร เ รี ยนรู้ ที่ พัฒนาและ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- - - - - - - - - - - 
4.00 

- - - 
29 

1.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
มหาวิทยาลัย - - - - - - - - - - - - 

5.00 
- - 

8 

1.2.2 ระดับความส าเรจ็ของการรกัษาความ
ปลอดภัยของระบบเครอืข่าย
มหาวิทยาลัย (Security) 

- - - - - - - - - - - - 
5.00 

- - 
5 

1.2.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
- - - - - - - - - - - - 

4.00 
- - 

4.50 

1.2.4 ระดับความส าเรจ็ของการบรกิารวชิาการ 

- - - - - - - - - - - - 
5.00 

- - 
5 

1.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อ
การให้บรกิารของส านักงานอธิการบดี - - - - - - - - - - - - - 

4.00 
- 

4 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
เภสัช
ศาสตร์ 

วิทยาลยัฯ  
พยาบาล
ศาสตร์ 

 

วิทยา 
ศาสตร์  

วิศวกรรม 
ศาสตร์  

เกษตร 
ศาสตร์  

ศิลปะ 
ประยุกต ์ 

ศิลป
ศาสตร์  

บริหาร
ศาสตร์  

นิต ิ
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

ส า
นัก

วิท
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ริก
าร

 

ส า
นัก

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ฯ
 

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บดี
 

มห
าว

ิทย
าล

ยั 
 

1.2.2 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชนท์ี่ส านกังาน
อธิการบดีจัดขึ้น 

- - - - - - - - - - - - - 
5.00 

- 
90.15 

1.2.3 จ านวนหน่วยงานของส านกังานอธกิารบดี
ที่มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับ
หน่วยงานอืน่ 

- - - - - - - - - - - - - 
5.00 

- 
100 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

2.1 
 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 
- - - 

4.00 

5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 

2.2 
 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
ปี 56 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 3.97 4.99 3.76 1.28 5.00 
- - - 

5.00 

66.15 37.25 29.27 67.74 68.42 75.81 23.81 29.96 22.54 7.69 79.31 46.18 

2.3 
 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  ปี 56 

3.33 0.82 2.03 2.80 5.00 4.30 3.17 1.41 0.59 0.96 0.29 
- - - 

2.26 

40.00 9.80 24.39 33.59 61.84 51.61 38.10 16.88 7.04 11.54 3.45 27.11 

2.4 
 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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าว
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2.5 
 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.6 
 

ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการ
สอน 
  

5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

4.00 

7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 

2.7 
 

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.8 
 

ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.9 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตและคณุภาพอาจารย ์

 2.9.1 
  

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

4.74 4.00 5.00 4.00 4.37 4.45 4.25 3.75 3.88 4.35 3.52 
- - - 

4.25 

94.90 92.44 100.00 80.00 87.43 88.95 85.00 75.00 77.67 86.96 70.34 85.00 

 2.9.2 
  

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 4.41 5.00 4.00 4.14 4.02 4.25 3.51 4.00 4.00 4.24 
- - - 

4.14 

4.00 4.41 5.00 4.00 4.14 4.02 4.25 3.51 4.00 4.00 4.24 4.14 
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 2.9.3 
  

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร ่

5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.95 - 5.00 
- - - 

5.00 

50.00 - - 25.00 39.00 68.75 25.00 54.55 14.77 - 26.09 33.68 

 2.9.4 
  

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

- - - 5.00 5.00 - 2.50 - 3.64 - 2.50 
- - - 

4.05 

- - - 53.57 62.50 - 25.00 - 36.36 - 25.00 40.49 

  2.9.5 การพัฒนาคณาจารย ์ 3.63 2.68 2.60 2.60 4.06 4.18 2.74 2.40 2.28 1.89 2.27 
- - - 

2.85 

4.35 3.21 3.12 3.12 4.87 5.02 3.29 2.88 2.73 2.27 2.72 3.42 

องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

3.1 
 

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

3.2 
 

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

- - - 
5.00 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

4.1 
 
 
 

ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์

ผลงานรวมเกณฑ์มาตรฐาน 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

- - - 

7 

ผลงานของเกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบัน 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

คะแนน 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.2 
 

ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4.3 
 

เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจยัประจ า 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.86 4.84 3.33 5.00 

- - - 

5.00 

50
,00

0.0
0 

11
0,9

32
 

50
,00

0.0
0 

75
,63

0.2
5 

97
,22

2.2
2 

14
7,3

54
.5

5 

25
,00

0.0
0 

14
,28

5.7
1 

24
,21

8.7
5 

16
,66

6.6
7 

28
,86

9.1
3 

58
19

8.
14
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4.4 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

 4.4.1 
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

5.00 5.00 1.52 5.00 5.00 4.23 1.19 2.11 5.00 1.44 5.00 
- - - 

5.00 

20.00 21.57 6.10 26.61 26.32 16.94 2.38 4.22 10.56 2.88 10.34 13.45 

 4.4.2 
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์

5.00 0.98 2.44 2.86 5.00 2.42 5.00 5.00 5.00 3.85 5.00 
- - - 

4.17 

20.00 3.92 9.76 11.45 21.05 9.68 23.81 25.32 22.54 15.38 20.69 16.69 

 4.4.3 
  

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 
  

3.65 0.98 5.00 3.50 5.00 0.60 5.00 2.00 2.64 4.81 3.88 
- - - 

4.17 

7.31 1.96 24.39 7.00 10.20 1.21 13.10 4.01 5.28 9.62 7.76 8.35 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 

5.1 
 

ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.2 
 

กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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5.3  ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 

 5.3.1 
  

ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

85.71 71.43 100.00 57.89 100.00 64.29 80.00 54.55 100.00 50.00 40.00 73.08 

 5.3.2 
  

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

6.1 
  

ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
  

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

5 4 6 6 6 6 4 6 5 6 6 5 

6.2  ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 6.2.1 
  

การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะ
และวัฒนธรรม 
  

4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
- - - 

5.00 

4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 

 6.2.2 
  

การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
- - - 

5.00 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 

7.1 
  

ภาวะผู้น าของสภาสถาบนัและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 

7.2 
 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้
  

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

7.3 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 
  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7.4 
 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7.5  ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลยั 

7.5.1 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 

- - - - - - - - - - - - - - 5.00 
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7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4.70 4.41 3.51 4.70 4.45 4.75 4.00 3.51 4.45 3.95 4.00 5.00 4.00 4.00 4.30 

7.6  ตวับ่งชี้ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือสะท้อนภารกิจ 

7.6.1 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 

- - - - - - - - - - - 
5.00 5.00 5.00 

- 
7 7 7 

7.6.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุก
ระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้
และทักษะของส านักงานอธิการบดี 

- - - - - - - - - - - - 
5.00 

- - 
5 

7.6.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะ - - - - - - - - - - - - 

5.00 
- - 

5 

7.6.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัย - - - - - - - - - - - - 

4.00 
- - 

4.50 

7.6.3 จ านวนระบบสารสนเทศที่ก ากับดูแล
เพื่อการบริการของมหาวิทยาลัย - - - - - - - - - - - - 

5.00 
- - 

5 
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7.6.4 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- - - - - - - - - - - - 
5.00 

- - 
5 

7.6.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ
เครือข่าย - - - - - - - - - - - - 

4.00 
- - 

4.50 
7.6.6 ระดับความส า เร็ จของการใช้ งาน

เครือข่ายไร้สาย - - - - - - - - - - - - 
5.00 

- - 
5 

7.6.7 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมทุกหลักสูตรโครงการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- - - - - - - - - - - - 
4.00 

- - 
4.50 

7.6.8 ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง - - - - - - - - - - - - 

5.00 
- - 

5 

7.6.9 ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ง าน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - - - - - - - - - - - - 

4.00 
- - 

4.50 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 

  
ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 
  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 

7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 
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องค์ประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ 

9.1 
 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายใน 
  

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 

9 7 9 9 9 9 8 9 8 8 9 9 9 8 9 

9.2.1 คะแนนผลประเมนิการประกันคณุภาพ
ภายในจากตน้สังกดั 

4.93 4.65 4.66 4.82 5.00 4.84 4.75 4.75 4.52 4.50 4.75 5.00 4.86 4.71 4.75 

9.2.2 
 

ร้อยละของนกัศกึษาที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
- - - 

3.00 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. (23 KPI) 4.93 4.65 4.66 4.82 5.00 4.84 4.75 4.75 4.52 4.50 4.75 5.00 4.86 4.71 4.75 

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ. (ตัวบ่งชี้ท่ี 1-11) 4.64 3.71 4.22 4.40 4.86 4.07 4.20 3.76 4.19 4.16 4.38 5.00 4.00 4.00 4.62 

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ. (ตัวบ่งชี้ 1-15 ) 4.56 3.68 4.01 4.28 4.77 4.14 4.07 3.64 4.06 3.93 4.18 - - - 4.46 

ผลประเมินภาพรวมท้ังหมด 4.80 4.30 4.45 4.62 4.92 4.60 4.50 4.47 4.45 4.32 4.55 4.79 4.38 4.64 4.64 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 

ที่ปรึกษำ 

 รศ. นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 นายสุรชัย จูมพระบุตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ-
การศึกษาและสารสนเทศ 

ผู้จัดท ำ 
นางสาวสายใจ จันเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






