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  ในการด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจุดมุ่งหมายหลักของการ

ด าเนินงานประการหนึ่งคือมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานซึ่งได้ถูกก ากับไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545   โดยก าหนดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  และ “ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก”  และมาตรา 48  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรา 49  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 

  ส าหรับปีการศึกษา 2555   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดท าคู่มือการประกัน

คุณภาพ ฉบับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2555 นี้ขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ  จ านวน 12 ตัวบ่งชี้  

  การจัดท าคู่มือในครั้งนี้  ผู้จัดท าได้ด าเนินการอ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถให้เป็นแนว

ทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้บ้างกนน้อย 
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บทที่ 1  

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการ

ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสงักดัจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม

เกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ

สถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) 

และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

3. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง 

จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนา

จุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่ เ ป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล

พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)     

พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545     

ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด

รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
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คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด

และสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการ

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 

หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับ

การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย และ

เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ.ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอก

รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.

2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ.เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่

หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลัก เช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วยจัดการศึกษา

นอกที่ต้ัง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ต้ังหลักทั้งหมด นอกจากนั้นการ

ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 

ประการ
1
 ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเร่ืองการตัดสิน

การจับผิดหรือการให้คุณให้โทษ 

2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 

(evidence based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

3. มุ่งเน้นในเร่ืองการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับ

ควบคุม 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

5. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา

ของชาติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบายแต่

ยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 

 

                                            
1
ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ  http:// 

www.onesqa.or.th 



4 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2555) 

 

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

  

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

ทางการพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพโดยใช้

กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการ

สร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่

บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการ

กระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึง

การแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา 

และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม

พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต 

พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของ

สังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน

คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ 

เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการ

โอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาค

การผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาค

เกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็ง

ของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ

การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ 

และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ

เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ

มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือ

เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือ

เน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ

บริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ

บัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
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กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

ระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการ

ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้

อยู่ในแนวหน้าระดับสากล  มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ

การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

 

การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน

หมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึง

ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง

ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่ม

ใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภท

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงานได้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 7 สิงหาคม 

2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ

เรียนรู ้มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 

มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพล

โลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคม

แห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ

มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้วคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการ

จัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ 

มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย

ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
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วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท า

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้

คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 

ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ

การศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่ ง เส ริมให้

สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่ สากล ซึ่ งท าให้

สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา 

ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์

กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความ

เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา 

สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 

แผนภาพที่ 1.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสรา้งสังคมแห่ง 
การเรียนรู้/สังคมแห่ง

ความรู ้

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ

บัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 
มาตรฐานด้านการสรา้งและ

พัฒนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรียนรู ้

หลักเกณฑ์ก ากับ

มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบันอุดม 

ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาทีไ่ด้คุณภาพ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้

ตระหนักดีถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2539 

เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 

ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของ

สถาบัน(institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก

ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

แผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ

ปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับ

ดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้

สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง ระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนว

ปฏิ บัติ  สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ ระ บุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่ ง เส ริม

สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี

หน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะ

วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิน

ระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือ

สถาบันอุดมศึกษา  
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หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ .ศ.  2545 ไประยะหนึ่ ง  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 5 

และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545  ซึ่งส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้

ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ

เดียวกันมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ  

1. วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การ

ประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้น

สังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปีและแจ้งผลให้

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ

สาธารณชน  

 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก

ประเด็นต่อไปนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

ค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

2. ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่

ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

วิธีการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่

รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

เพื่อใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย

และหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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3. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

4. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ

ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้  (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) 

คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและ

แหล่งการเรียนรู้อื่น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา

(7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ทั้งนี้  ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึ กษา

ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

การรายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะ

วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภา

สถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้

สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ

รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 

แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ

พัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ 

หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี

กระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ

ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง

ต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง

ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  

ตัวบ่งชี้เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ 

9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ (1) 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น คู่มือฉบับนี้

จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิน

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์  

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา    มีหลักการ

ส าคัญ 6 ประการ คือ  

1. ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 

4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุนซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-

2565)มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็น

ภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 

3. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ

ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความ

เชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมิน

ภายนอกของ สมศ.  

4. ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

5. จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ า สถาบันอุดมศึกษาสามารถ

เพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  

6. เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา

ตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ

ปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ

ระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ืองมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
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วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 

1.2  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 

1.3  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.8   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ .  2548  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.9  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

2. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาพัฒนาตัวบ่งชี้ โดย

จ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่

ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 

3. ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน

ปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก

องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้การ

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

3.1 ตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ

ด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 

ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

3.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน

เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่

ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้  

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 

คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การ

เรียนรู้และนวัตกรรม 
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เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น

มาตรฐานซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

กลไกการประกันคุณภาพ 

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร

สูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน

และเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของ

คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด

คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึง

ระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่

ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

การวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา 

และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี

ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญย่ิงที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฎิบัติงานประจ า การตรวจสอบ

ประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 

การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 

ที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึง

การประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามี

ฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า 
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(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมิน

คุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน

คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพ

ที่ 1.2 

 

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในแล้วจ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในซึ่งเป็นผลจากการ

ประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อ

น าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เอกสาร

ดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบ

ของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องค์การมหาชน)หรือสมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ  

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

 

การตรวจ

เยี่ยม 

รายงาน 

ผลการ

ประเมิน 

การ

ติดตามผล 

ข้อมูลป้อนกลบั 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 
 

 

 

 

 

 

 

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี 

 

รายงานประจ าป ี
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บทที่ 2 

การประกันคุณภาพภายใน 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยฯ 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

หลักการและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด า เ นินการประกันคุณภาพการศึกษา  ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยการด าเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2542) พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้ง

จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2542-2544) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้บริหารและ

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2548) คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามระบบ

ประกันคุณภาพภายใน แต่มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในบางคณะ/หน่วยงาน ระยะ

ที่ 4 (พ.ศ. 2549-2553) ทุกคณะ/หน่วยงานด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คือ มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   โดยมหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพ

ภายในครั้งแรกปีการศึกษา 2550 และรับการประเมินคุณภาพนอก จ านวน 2 รอบ โดยรอบ

แรกเป็นผลงานรอบปีการศึกษา 2546 และรอบสองเป็นผลงานรอบปีการศึกษา 2549 

 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่าได้พัฒนาคุณภาพ ตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) ซึ่งแนวทางการด าเนินงานและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่จะเร่ิมต้นในปี   

2554 จนถึงปี 2558 

 

วงรอบการประเมิน 

 

ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) 

 

รายการตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                                                      

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี        

                                                 ปีการศกึษา 2555 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ 

2. การผลิตบัณฑิต   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ. กระบวนการ 

       2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย   

             สนับสนุน 

สกอ. กระบวนการ 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อม  

การเรียนรู้ 

สกอ. ปัจจัยน าเข้า 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ. กระบวนการ 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม 

คุณลักษณะของบัณฑิต 

สกอ. กระบวนการ 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม  

      จริยธรรมที่จัดให้กับนักศกึษา 

สกอ. ผลผลิต 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา                      

สกอ. 

 

   สกอ.            

กระบวนการ  

 

กระบวนการ 

4. การวิจัย    

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

สกอ. กระบวนการ 

5. การบริการทางวิชาการแกส่งัคม   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ. กระบวนการ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. กระบวนการ 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สกอ. กระบวนการ 

 

 

 โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ปีการศึกษา 2555 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน 

 

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะท างานพัฒนาระบบและกลไก

การประเมินคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

เครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

สภามหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย

 



17 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2555) 

 

 

บทที่ 3 

องค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
  

 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

หลักการ 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียน

การสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจัย

น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 

ก. หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ข. คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ 

ค. สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 

ง. ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น 

จ. อุปกรณ์การศึกษา 

ฉ. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 

ช. การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

ซ. องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ก าหนด 
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (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. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2551 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          

พ.ศ. 2553 

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 
 

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ

หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่

หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนด

ในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหตุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 

และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม

กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 

และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน

ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้อง
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ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก

หลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 
 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่

ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนและข้อมูลจากความ

คิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ     

พันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้

จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม

ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน  
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7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 
 

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง

ครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา

นานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกก าลัง

กาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า

8FTESต่อเครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้

สาย 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ

ด้านอาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายของตัวบ่งชี้  : 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ

จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือ

ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็น

เร่ืองที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนใน

ภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)และมี

ห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่พียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย

ตนเอง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนาม    

(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
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4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า

มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชา

ต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

 
ค าอธิบายของตัวบ่งชี้  : 

  

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง  คุณสมบัติที่พึ งประสงค์ซึ่ งผู้ส าเ ร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง ส าหรับ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมี

คุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้าน

การคิดเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน :  
 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน         

การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

 
ค าอธิบายของตัวบ่งชี้  : 
 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของ

คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการ

วัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร 
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2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง

สถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด

ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว

บ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 90   ของ

ตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 

หลักการ 
 

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริม

เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม

หลักสูตร  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและ

ศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุน

ส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (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 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 

1.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

1.2 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน 

โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนว และการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ

และการใช้ชีวิต (2)การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุน

กู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว และนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัด

โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ  

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
  

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน: 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ   

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร

นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ

คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์  5 ประการ ได้แก่                  

(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสอดคล้องกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจน

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
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3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท

ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง

สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 

หลักการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเ ร่ืองกา รวิจัยที่ แตกต่างกันขึ้นกับ

สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธ

กิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการใน

พันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์

จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ  คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก

ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ

วิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน 

และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

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. นโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  (พ.ศ.  2551-2554) ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

 

ตัวบ่งชี้จ านวน  1 ตัวบ่งชี้ คือ 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการ

ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยการ

ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

ด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง

น้อยในประเด็นต่อไปนี้  
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- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 

professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก

ประเด็น 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน 

 

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 
 

1. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 

 

เกณฑ์การประเมิน:  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ

ครบ 7 ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 

หลักการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่

สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด

ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ 

หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  

เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้

การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การ

ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน

ต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา

การเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์   สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้

ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

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.) 

 

ตัวบ่งชี้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้คือ 
 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน

พึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้าง
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สถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยง

กับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: 
  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

  

 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หลักการ 
 

การท านุ บ า รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมถื อ เ ป็นพันธกิ จส าคัญประการหนึ่ ง ขอ ง

สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ

แต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

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

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2551ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้จ านวน 1  ตัวบ่งชี้คือ 
 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

หลักการ 
 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึง

ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.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 านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้อง

สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้
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เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงาน

ต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ

ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง

ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน:  
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย      

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดใน CHE QA  Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี

การพัฒนาผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง            

9 องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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บทที่ 4 

นิยาม ค าศัพท์ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง

เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่

ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  

3. กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียน

ส าคัญที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม

และการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน

และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย

สะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่

สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่ ง

พัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลาย

รูปแบบตัวอย่างเช่น
2 
 

- การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

- การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

- การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 

- การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 

- การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  

- การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  

- การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  

4. ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ 

สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์หรือ ศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือจัดการแสดง 

(performance) ทั้งนี้ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่หลายคร้ังสามารถนับได้ทุกคร้ังหากเป็นผลงานที่ต่างกัน 

ทั้งนี้ จะไม่นับเป็นผลงานหากเกิดจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือศิลปะนิพนธ์ที่ท าเป็นกลุ่ม 
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5. ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

6. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

หรือปริญญาเอก 

7. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

7.1 ระบบทวิภาค 

 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ  :  

ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา

ปกติ) 

7.2 ระบบไตรภาค 

 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา   

(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา   

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

 

7.3 ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดังนี้ 

1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ ผลรวม

ของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่ เปิดสอนทุก

รายวิชาตลอดปีการศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการ

เพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

 SCH =   


nici 

เมื่อ  ni   =  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

Ci         =   จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 

2) ค านวณค่า FTESโดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 

FTES =                                                                       SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

 

นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ

โดยสถาบันได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
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นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ

โดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย

ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

8. อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

9. บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถน ามานับได้มี

เฉพาะ Articleหรือ Conference Paperหรือ Reviewเท่านั้น ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการนั้นสามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paperเท่านั้น 

10. วิทยานิพนธ์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์หมายถึง วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอกในแต่ละ

คณะวิชาที่มีการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการโดยหน่วยงาน/บุคคล

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนไม่

ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน การก าหนดนโยบายและ

วางแผน โดยมีหลักฐานแสดงผลการน าไปใช้แก้ปัญหา 

11. การใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาทางวิชาการกรณีการใช้ประโยชน์ในลักษณะการถูกอ้างอิง 

(Reference) หรือระบุถึง (Citation) ทั้งนี้การนับผลงานที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์นั้นต้องมีหลักฐานการน าไปใช้อย่าง

ชัดเจน  

การรายงานผลให้รายงานทุกปี และประเมินค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง โดยมีหลักฐานแสดง

ว่าได้มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้

ในรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง  

12. จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติ

ที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม

ประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นใน

หลักการ 6 ประการคือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ         

3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง

ไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 

และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 

6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและ

ผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

1. หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษา

เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 
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2. วิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่นวิชาแพทย์ วิชาพยาบาล 

ช่างไม้ วิชาช่างยนต์ ฯลฯ โดยเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความช านาญ เช่น อาชีพครู อาชีพด้าน

กฎหมายอาชีพด้านสถาปัตยกรรม อาชีพทางด้านการแพทย์อาชีพด้านการพยาบาล เป็นต้น 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

1. งานวิจัย  หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา

หรือการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมตลอดจนถึงการประดิษฐ์

คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่าง

เป็นระบบ 

2. งานสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นงานที่เสริมสร้างความรู้ ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้อง

เป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้าหรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติหรืองานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์

ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบต้นความคิดของผลงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก

งานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ

ในวงวิชาชีพ(พิจารณาเฉพาะกลุ่มสาขากลุ่มสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ตามการแบ่งกลุ่ม ISCED  

(International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะ

มนุษยศาสตร์) เช่น มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มวิจัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับกลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์ควรท า

การวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิจัยข้ามวัฒนธรรม(International relation, cross cultural) หรือการวิจัย

เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏก็อาจเน้นเร่ืองการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

การประยุกต์หรือน าศิลปะวัฒนธรรมไปใช้ การอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบไทย การคิดวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา 

เช่น สูตรอาหาร ท่าร า เป็นต้น จะต้องได้รับการรับรอง Certify จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ก่อน 

3. จรรยาบรรณนักวิจัย1
 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป 

เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน

มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

- นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

- นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

- นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 

- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

- นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

- นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 

- นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

- นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 

- นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
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4. นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่เป็นของท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือ

สังคมใดสังคมหนึ่ง 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง ผลงานทาง

วิชาการที่เป็นการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ฐานความรู้ความสามารถที่เป็นของท้องถิ่นใด

ท้องถิ่นหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งมาก าหนดกรอบความคิดของการวิจัยและมาใช้ในกระบวนการวิจัย 

ท าให้ได้ค าตอบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่นได้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 

7. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่น หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการศึกษา

และสร้างองค์ความรู้ที่สนองตอบต่อสภาพปัญหาของชุมชนหรือท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ผลการวิจัย

สามารถให้ข้อค้นพบที่น าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคม 

8. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่า

ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment)ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน 

ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

9. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด

ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น

ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่

เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ  

10. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การ

น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้

ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

11. การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

(Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก าหนดรวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

(Full paper)ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่

ก าหนดบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Articleหรือ 

Conference Paperหรือ Reviewเท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการนั้นสามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น  Full Paper เท่านั้น 

12. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานหรือ

สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
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จัดการการน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ 

13. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 

Index)หรือฐานข้อมูล  Scopusหรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสาร 

วิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ 

รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

14. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การ

น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท า

รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และ

มีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

15. การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่

การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้

จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

16. การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่รับรองคุณภาพ หมายถึง จะนับผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ประจ า (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) โดยเป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่

ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือต ารา

ทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่

มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับการตีพิมพ์เพียงคร้ังเดียวต่องานวิชาการ 1 เล่ม ไม่นับซ้ ากรณีที่

ได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง หรือที่อยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ 

17. สิทธิบัตร(Patent) หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์

คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่า

ด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่ง

ออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

18. อนุสิทธิบัตร(Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็น

การปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่งมีเทคนิคที่ไม่สูงมากนักส าหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้

ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียนแทนการใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการ

รับจดทะเบียน 

19. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

หมายถึง จ านวนผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยได้
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พัฒนาขึ้นจนกระทั่งได้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ก าหนดค่าน้ าหนักของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรไว้ 

20. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

หมายถึง จ านวนผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัย ได้

พัฒนาขึ้น จนกระทั่งได้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

21. ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัย     

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและถูกอ้างอิง(Cited)โดยบทความ

วิจัยอื่นๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเช่นกัน ทั้งนี้ การอ้างอิงจะไม่นับการอ้างอิงตนเอง ข้อมูล

การอ้างอิง (Citation)ให้ใช้จากฐานข้อมูล Scopus แต่หากนับการอ้างอิงเพิ่มเติมจากวิธีการอื่น ให้แสดง

หลักฐานว่าไม่ได้นับซ้ ากับที่นับจากฐานข้อมูล Scopusไปแล้ว  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ

อ้างอิงที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Articleหรือ Conference Paper หรอื Reviewเท่านั้น 

22. งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงาน หรือ

สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ

จัดการการน าเสนอในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับ

การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

23. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้น ามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการ

วิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์

ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

24. ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่

การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้  

24.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

แก่สาธารณชนในเร่ืองต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่การใช้

ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME)ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถี ชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

24.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิง

นโยบายในการน าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์

ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้น 

24.3 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตเป็นต้น 
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24.4 งานศิลปะมีประโยชน์ทางอ้อม คือ เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับ

จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพสร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล (มีการศึกษาและ

การประเมินไว้) 

25. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้

ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติและนานาชาติภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มี

การน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรอง

เป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนพร้อมทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน 

26. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติและนานาชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับ

กรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติและ

นานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

27. ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Papers) ต ารา (Textbook) 

หรือหนังสือ (Books) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

28. บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มี

ข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์การสังเคราะห์เอกสารหรือการวิจัย 

โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

29. ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อ

ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์

และสัง เคราะห์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องและสะท้อนให้ เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน

ระดับอุดมศึกษา 

30. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการ

และ/หรือผู้อ่านทั่วไปโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการ

เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพมีรากฐานทาง

วิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง

วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

31. วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal)ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ 

32. วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal)ที่ปรากฏในฐานข้อมูล

สากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 

Index, Art and Humanities Citation Index)หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่

ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

1. การให้บริการวิชาการ  หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของ

ชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้าน

วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการที่

มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณา

การเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตรเป็นต้น 

2. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่

สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก

เข้ามาใช้บริการ 

3. โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง 

โครงการที่ชุมชนจัดขึ้นหรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน

ในด้านต่างๆและท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1. ศิลปะ คือ  ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆให้

ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพพุทธิปัญญา

ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจความร่ืนรมย์ขนบธรรมเนียมจารีต

ประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนาศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรูปแบบต่างๆเช่น งานเขียน บทกวี การ

เต้นร า การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาดภาพเขียน การจักสาน งานแกะสลัก รวมถึง 

Conceptual ArtและInstallationArt 

2. วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมในการ

แต่งกายหรือวิถีชีวิตของหมู่คณะทั้งนี้วัฒนธรรมมีผลลึกซึ้งเข้าไปถึงชีวิตจิตใจคน วัฒนธรรมเป็นเคร่ือง

ผดุงศีลธรรมเป็นปัจจัยแห่งความเจริญงอกงาม อันควรค่าแก่การถ่ายทอด อนุรักษ์ ฟื้นฟู ซึ่งเป็นผล

จากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนก

ออกเป็น 3 ด้านคือ จิตใจ สังคม และวัตถุมีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่ง

จะช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอย่างมีสุข สันติสุข และอิสรภาพอันเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรมของ

มนุษยชาติ ตัวอย่างแบบแผนการกระท า เช่น กิริยา มารยาทการพูด การแต่งกาย เป็นต้น 

3. วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ควรเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรม

องค์กร  พัฒนาบุคลากร พัฒนากิจกรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม เช่น จิตอาสา ส่งเสริมการแสดงออก

ทางความคิดทั้งในและนอกห้องเรียน วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับโลก

ยุคปัจจุบันแต่ต้องรู้คุณค่าวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของตนเอง มหาวิทยาลัยควรเป็นบ่อเกิดของ

วัฒนธรรมที่ดี แล้วบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรเป็นผู้น าทางวัฒนธรรมของสังคม อาทิ ความ

รับผิดชอบ ความมีวินัย และควรมีการส่งเสริมให้รักวัฒนธรรมของบ้านเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการจัดการทางวัฒนธรรมและการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เช่น 

มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบทบาทในการป้องกัน/กรองสื่อ อันส่งผลให้เกิดการใช้สื่อเพื่ออบายมุข หรือ

ความเสื่อมเสียทางเพศ โดยไม่ต้องมองในอดีตเสมอไป และระวังตีความเร่ืองวัฒนธรรมเป็นประเพณี

ไปหมด 

4. การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว และมีวิธี

ด าเนินงานที่ดี คือ การท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปตามที่มุ่งหมายไว้ เพื่อให้ลักษณะใหม่ที่เข้ามา

แทนที่นั้นดีกว่าลักษณะเก่า 

5. สุนทรียะทางศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่เจริญงอก

งามมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้ได้จากงานศิลปวัฒนธรรม

เช่น ห้องอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปะสถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง เป็นต้น 

6. การพัฒนาสุนทรียภาพ  หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการด าเนินงาน

ที่ดีในการสร้างคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรม หรือมีปฏิกิริยาต่อความงามทั้งหลาย ก่อให้เกิดความ

มีชีวิตชีวาของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัตถุ เหตุการณ์ การด ารง ชีวิต

สภาพแวดล้อมและปรากฏการณ์เหล่านั้นมีสภาพเป็นแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่จะกระตุ้น

ความรู้สึก กระตุ้นการรับรู้ เราจะแปรการรับรู้ไปสู่ความรู้สึกนึกคิดการชื่นชมยินดี การวิพากษ์ วิจารณ์

พร้อมกันนั้นก็จะพัฒนาความรู้สึกนึกคิดไปสู่การแสดงออก ไปสู่การสร้างสรรค์ เราอาจแสดงออกและ

สร้างสรรค์ได้ทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกและสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ทาง

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ทางสังคม ฯลฯ โดยมีพลังของสุนทรียภาพเป็นแรงสนับสนุน ทั้งนี้การวัดความมี

ชีวิตชีวาของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต) สามารถวัดได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ควรจ ากัดเวลา

ปิด-เปิด มีพื้นที่ทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง พื้นที่ทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ เป็นการส่งเสริม

วัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

อาทิ แหล่งเรียนรู้ แหล่งศิลปะวัฒนธรรม แหล่งพักผ่อน แหล่งออกก าลังกาย และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมโดยรักษาระบบนิเวศเดิม เป็นต้น  
 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

1. แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ

ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มี

หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน

ความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการ

ประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆและน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิ

ได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารหรือการตัดสินใจโดยมคีอมพิวเตอร์รวมทั้ง

อุปกรณ์ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศในองคก์ารมี

หลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการ

ท างานที่แตกต่างกันออกไป
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ตารางสรุป ตัวบ่งชี้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

                   หน่วยงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ีร่วม 
ตัวบ่งชี้ท่ีประเมินระดับ ค่า

เป้าหมาย
(คะแนน)  ม.อบ. วิทยาลัย กลุ่มวิชา 

ศูนย์
แพทย์ฯ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

          

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน   √ √     5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ทีก่ าหนดเพื่อวัดอัตลักษณ์ของหน่วยงาน           

1.2.1(1) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์      (สมศ. 16.1) √ √     4 

1.2.1(2)  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) √ √     4 

1.2.2  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบนั    (สมศ. 17) √ √     4 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน           

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร √ √ √ √ 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 อาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญาเอก √ √ √   5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ √ √ √   0.6 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ √ √ √ √ 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ 

√ √ √ √ 4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน √ √ √ √ 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ √ √ √ √ 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา 

√ √ √ √ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.9 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

√ √ √   4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9.2 คุณภาพบณัฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

√ √ √   4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

√ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน   ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9.4 การพัฒนาคณาจารย์ √ √     2.52 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา           

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

√ √   √ 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา √ √   √ 5 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย               

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ √ √   √ 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

√ √     5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3  เงินสนับสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

√ √ √   4 

ตัวบ่งชี้ที ่ 4.4 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพมิพ์หรือ
เผยแพร่  

√ √ √   4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.4.2 งานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์ √ √ √   4 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ √ √ √   4 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม               

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม √ √   √ 4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2  ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม √ √     4 

ตัวบ่งชี้ที ่ 5.3 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

√ √     5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

√ √     4 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.3 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ √ √     4 

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม           

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1  ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม √ √   √ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.2 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบ่งชีท้ี ่6.2.1 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม √ √     4 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

√ √     4 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ           



48 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2555)  

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1  ภาวะผูน้ าของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร
ฯ และผูบ้ริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

√ √     4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลยั/หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานเรียนรู้ 

√ √     4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ √ √     5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง √ √     5 

ตัวบ่งชี้ที ่ 7.5 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.5.1 การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบนั √       ไม่เประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี ่7.5.2 การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน √ √     4 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ           

ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ √ √     4 

องคป์ระกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ           

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน √ √   √ 4 

รวม   38 14 12   

 หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ประเมนิระดับมหาวิทยาลยัฯ ยังไม่ครบ      

             √  ตัวบ่งชีท้ี่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน      

 


