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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ประวัติความเปนมา และการพัฒนาวิทยาลัย 

          
พ.ศ. 2515 
เพ่ือตอบสนองขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 ใหตั้งสถาบันอบรมบาทหลวงคาทอลิกขึ้น

ในแตละประเทศ สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหเปดสามเณราลัยใหญ
ขึ้นท่ี เลขท่ี 20 หมู 6 ถนนเพชรเกษม กม. 29 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยใชชื่อวา “สามเณรา-
ลัยแสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR SEMINARY)”   

2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 
 ทําพิธีเปดสามเณราลัยแสงธรรมอยางเปนทางการ พรอมท้ังการกอกําเนิด “วิทยาลัยแสงธรรม 
(Saengtham College)” เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

19 เมษายน  พ.ศ. 2519 
 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตใหเปดวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันระดับอุดมศึกษา เปดสอน 2 
หลักสูตรใน 2 คณะวิชา  คือ คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  และคณะ 
ศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา 
 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 
 ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐานการศึกษาของท้ัง 2 หลักสูตร และคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และ ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา       
เทววิทยา ใหมีศักดิ์ และสิทธิ์เทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ เมื่อ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522 
 ปการศึกษา 2536 
 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดโอนหนวยงาน ศูนยวิจัยคนควาศาสนา
และวัฒนธรรม เปนองคกรหนึ่งของวิทยาลัย ภายใตการดําเนนิงานของคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 
 ปการศึกษา 2537 
 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา เปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
และศาสนา และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 
 ปการศึกษา 2538 

เริ่มใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา และไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ปการศึกษา 2541 
 ปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาเทววิทยา  ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงท้ังสองหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 
2542  และสํานักงาน ก.พ. รับทราบ 
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 ปการศึกษา 2543 
 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคริสตศาสนศึกษา ในคณะศาสนศาสตร เพ่ือผลิตบุคลากร
ครูในสาขาวิชาดานศาสนา ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินการไดตั้งแตปการศึกษา 2543 
 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
 ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคริสตศาสนศึกษา 

1 พฤษภาคม พ.ศ.2546  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสามหลักสูตร 

โดย เริ่มใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2547 
29 มกราคม 2552 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรมอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีท้ังสามหลักสูตร โดยเริ่มใช

หลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรมอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  

โดยเริ่มใชหลักสูตรฯ ในปการศึกษา 2553 
 
 

1.2  ที่ตั้งสถานศึกษา / อาคารสถานที่ 

  
 วิทยาลัยแสงธรรมตั้งอยูท่ี  เลขท่ี 20  หมู 6  ถนนเพชรเกษม กม. 29   ต. ทาขาม  อ. สามพราน               
จ. นครปฐม  บนเนื้อท่ี 92 ไร 2 งาน 40 ตารางวา 
 

อาคารเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 3.1 อาคารเรียน  เปนอาคาร 3 ชั้น ประกอบดวยหองประชุม 5 หอง  หองเรียน 7 หอง  หองโสต
ทัศนศึกษา 1 หอง  หองรับแขก 1 หอง  หองพักอาจารย 1 หอง หองโถง 1 หอง หองสัมมนา 2 หอง  หอง
สุขาชาย 3 หอง และหองสุขาหญิง 3 หอง  รวมเนื้อท่ีใชสอยท้ังส้ิน 837 ตารางเมตร 
 3.2 อาคารสํานักอธิการบดี  เปนอาคาร 2 ชั้น ประกอบดวย หองอธิการบดี หองรองอธิการบดี หอง
ผูอํานวยการ  หองรองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร  หองคณบดี หองหัวหนาสาขาวิชา หองหัวหนาแผนก 
หองทํางานอาจารย หองประชุมกลุม หองประชาสัมพันธ และหองสุขาชาย หองสุขาหญิง 
 3.3 อาคารหอสมุด  เปนอาคาร 2 ชั้น ชั้นลาง เปนหองรองอธิการบดี ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ ฝายกิจการนักศึกษา หองงานการพิมพ หองธุรการวิชาการ 
หองการเงินและบัญชี หองอานวารสาร หองปฏิบัติงาน และหองสุขาชาย หองสุขาหญิง รวมพ้ืนท่ีใชสอย 298 
ตารางเมตร  ชั้นท่ี 2 เปนหองอานหนังสือ หองปฏิบัติงานบรรณารักษ  หองสารสนเทศระบบอินเตอรเน็ท 
หองสุขาชาย หองสุขาหญิง รวมเนื้อท่ีใชสอยท้ังส้ิน 400 ตารางเมตร รวมพื้นท่ีใชสอยทั้งหมดในอาคาร
หอสมุดเปน 698 ตารางเมตร 
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อาคารหอพัก 
 4.1 หอพักนักศึกษา ตึก 1 และ ตึก 2   ขนาด 45 x 11 เมตร  4 ชั้น  จํานวน 2 หลัง 
 4.2 หอพักนักศึกษา ตึก 3  ขนาด 9.80 x 46.80 เมตร  4 ชั้น 
 4.3 หอพักนักศึกษา ตึก 4 ขนาด 10 x 48 เมตร  3 ชั้น  สรางเมื่อปการศึกษา 2520 
 4.4 หอพักนักศึกษา ตึก 5 ขนาด 10 x 40 เมตร  3 ชั้น  สรางเมื่อปการศึกษา 2531 
 
 

1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบายของวทิยาลัยแสงธรรม 

 
วิทยาลัยแสงธรรม มีปรัญชา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบาย ดังนี้  
 

1.  ปรัชญา 
 แสงธรรมนําปญญาและชีวิต 
 

2.  วิสัยทัศน 
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูท่ีใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และจรรโลงคุณงาม 

ความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา 
 

3. พันธกิจ 
 3.1 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก 
 3.2 ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอน 
 3.3 คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางย่ิงดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.4 บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 
 

4.  วัตถุประสงคในการจัดต้ังวิทยาลัย 
  4.1 เพ่ือจัดการอบรมศึกษาขั้นอุดมศึกษาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 
  4.2 เพ่ือสรางบุคลากรและผูนําทางคริสตศาสนา 
  4.3 เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และคนควาวิจัยดานปรัชญา ศาสนา และ เทววิทยา 
 

5. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
  5.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  เพ่ือนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและสังคม 
  5.2 ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาท่ีมีความรู ความสามารถ ใหแกองคกรและสถานศึกษาของ

พระศาสนจักร 
  5.3 เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดา คริสตชนเพื่อ

เปนพลเมืองดีของประเทศ 
  5.4 เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือกอใหเกิดความรู 

ความเขาใจท่ีถูกตอง ถองแทและลึกซึ้ง รวมท้ังนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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6. เปาหมาย 
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกร

อื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี 
  2. เพ่ือเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย 

เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม 
 

7. นโยบายการจัดการศึกษา 
  1. นโยบายดานการเรียนการสอน 
   1.1 ถายทอดความรูเชิงวิชาการซ่ึงนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาท่ีเปนวิชาหลักแลว

ยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอ่ืนๆ ท่ีเอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ 

   1.2 ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนา 
เปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) การสอนศาสนา (Religious- 
teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community ruling) 

   1.3 ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อันเปนคุณสมบัติ
ท่ีมีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกบัมนุษยดวยกันและกับพระเจา และท่ีสําคัญ
ยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา 

   1.4 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงคณาจารย ผูมี
บทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

  2.  นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ 
   2.1  ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ระหวางวัฒนธรรมไทย

กับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซึ่งมีประเด็นตางๆ อาทิเชน เทว-
วิทยา พิธีกรรม  ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา 

   2.2  ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมท่ีพึงพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

   2.3 จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม 
  3. นโยบายดานการบริการแกสังคม 
   3.1 ดานวิชาการ 
    เปดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับขอความเชื่อ ศีลธรรม 

ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในพระศาสนจักร และในสังคม ฯลฯ 
   3.2  ดานการอยูรวมกับสังคม 
    รวมกับชุมชนทองถ่ิน และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 
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1.4 เปาหมาย เอกลักษณ คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงคของวิทยาลยั  และบทบาท 
       ของนักศึกษาเพื่อไปสูการเปนบัณฑิตตามอุดมคต ิ
 
 

1. เปาหมาย 
  วิทยาลัยแสงธรรมมีลักษณะเฉพาะในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) เพ่ือใหเกิด

คุณภาพภายใน (Internal quality) อยางเต็มท่ี โดยมีเปาหมาย เพ่ือเตรียมบุคลากรผูนําในคริสตศาสนา ซึ่ง
เรียกวา “พระสงฆ (บาทหลวง) และ นักบวช” ใหเปนผูท่ีเพียบพรอมดวยความรู ความสามารถในทุกๆ 
ดาน เพ่ือรับใชพระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ ใหมั่นคงและเจริญกาวหนาบนพ้ืนฐานของหลักคําสอน 

(ธรรมะ) ขององคพระเยซูคริสตเจา และพระศาสนจักรโดยคํานึงถึง 
  1. เปาหมายของการฝกอบรม (Formation Objectives) 
  2. วิธีการฝกอบรม (Formation Methodology) 
  3. มิติตางๆ ของการฝกอบรม (Dimensions of Formation) ซึ่งประกอบดวย 
   3.1 การอบรมวุฒิภาวะแหงความเปนคน (Human Formation) 
   3.2 การอบรมดานชีวิตจิต (Spiritual Formation) 
   3.3 การอบรมดานสติปญญา (Intellectual Formation)  ซึ่งหมายถึงดานการศึกษาท้ังหมด และ 
    ยังกินความรวมไปถึงดานวัฒนธรรม (Culture) และ สังคม (Social) อีกดวย 
   3.4 การอบรมดานการอภิบาลและแพรธรรม (Pastoral Formation and Mission) 
 

2. เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 
  นักศึกษา ไดรับการพัฒนาตนแบบบูรณาการ (Integration)  เพ่ือใหเปนบุคคลท่ีเพียบพรอมดวย 

   2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ 
   2.2 คุณธรรมจริยธรรม 
   2.3 สามารถเติบโตขึ้นเปนผูนําทางศาสนา 
   2.4 เปนผูท่ีรูจักอุทิศตน เสียสละ เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขของปวงชน 
  นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ตองเปนผูท่ีเต็มเปยมไปดวยความรูทางวิชาการ คุณธรรม และ

จริยธรรมเปนผูท่ีมีความสามารถถายทอดความรู ความสามารถท่ีไดรับมาจากการศึกษาอบรม ท้ัง
ทางดานฝายโลกและฝายธรรมะ  โดยเฉพาะอยางย่ิงแบบอยางของตนใหกับผูอื่น เพ่ือใหสอดคลองกับ
ปรัชญาท่ีวา “แสงธรรมนําปญญาและชีวิต” 

 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของวิทยาลัยแสงธรรม 
  3.1 เปนผูท่ีเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2 เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการเปนผูนําทางดานศาสนา และ ดานจิตใจ 
  3.3 มุงบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนสุขใหแกสังคมตามหลักธรรมของศาสนา 
  3.4 ชวยสังคมมิใหหมกมุนในวัตถุนิยม บริโภคนิยม และแมแตปจเจกนิยม 
  3.5 เปนผูท่ีมุงรับใชสังคม เพ่ือสรางคนใหมีความสุข มีคุณคาและศักด์ิศรีในการเปนคน และเปน

บุตรของพระเจา 
  3.6 สรางคุณภาพชีวิตใหแกครอบครัวตนเอง 
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  3.7 ถายทอดคุณคาของชีวิต 
  3.8 นําหลักพระธรรมคําสอนของศาสนามาดําเนินชีวิตใหบรรลุความสุขอยางแทจริง 
  3.9 เนนคุณคาการเสียสละ อุทิศตนตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจาผูยอมพลีพระชนม เพ่ือ

ความรอดพนของมวลมนุษย 
 3.10 มีความรับผิดชอบ จิตใจโอบออมอารี มีน้ําใจ รูจักเลือกและตัดสินใจไดอยางถูกตอง เท่ียงตรง 

มีความมั่นคงในจิตใจ รูจักแกไขสถานการณตางๆ ในชีวิตไดอยางดี รูจักวางตัวอยางเหมาะสม
สรางสัมพันธกับบุคคลอื่นดวยความประสานกลมกลืน สามารถรับรูถึงความยากลําบากและ
ปญหาของผูอื่น เสวนากับบุคคลอ่ืนอยางสนิทสนม มีความไววางใจและใหความรวมมือเปนผูท่ี
มีศักยภาพที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งดานรางกายและจิตใจ 

 

4.  บทบาทของนักศึกษาเพื่อไปสูการเปนบัณฑิตอุดมคติ 
  ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปนบัณฑิตอุดมคติ  นักศึกษาพึงปฏิบัติตนดังนี ้

4.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย ถูกกาลเทศะ สะอาดและดูสบายตา 
4.2 ตรงตอเวลา มีวินัยในตนเอง เชน เขาเรียนตรงเวลา เลิกชั้นเรียนพรอมอาจารย สงงานที่ไดรับ

มอบหมายในเวลาที่กําหนด 
4.3 ซื่อสัตย จริงใจ เชน มีคําพูดและการกระทําท่ีสอดคลองกัน ทํางานท่ีอาจารยมอบหมายดวย

ตนเอง ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
4.4 ขยันหมั่นเพียร เชน มีความกระตือรือรนตอการเรียน ไมทอแทในการทํางาน พยายามคนหา

ความรูอยางเอาจริงเอาจัง 
4.5 รับผิดชอบ  มุงมั่นในการทํางาน  ใชเวลาอยางมีคุณคา  ปฏิบัติงานใหครบถวน  มีวิธีการทํางาน

ไปสูเปาหมาย  มีการวางแผนอยางเหมาะสมทันเวลา  วางแผนอยางมีระบบ  ปฏิบัติงานตาม
แผนอยางรอบคอบ ครบถวน  มีการประเมินผล 

4.6 ประหยัดและออม โดยการชวยรักษาสาธารณสมบัติของวิทยาลัย ไมแตงกายเกินฐานะนักศึกษา 
รูจักเก็บเงิน ไมฟุมเฟอย 

4.7 สามัคคีในการทํางานเปนกลุม เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือหวงใยเพ่ือนๆ ไมดูดาย แนะนําเพ่ือน
ใหเกิดสุข เปนกันเอง จริงใจ มีผลงานรวมกัน 

4.8 มีสัมมาคารวะ มีมารยาทดีงาม ยกมือไหวทักทายอาจารย ไมพูดคุยในขณะอาจารยสอน เขา
หองเรียนกอนอาจารย  

4.9 อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค ปฏิบัติงานจนสิ้นสุด ไมท้ิงงานกลางคัน ควบคุมอารมณได ไมโกรธงาย  
อดทน อดกล้ันตอการยั่วยุ การวิจารณ และการตําหนิ 

4.10  มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิเคราะห เปดรับขอมูลขาวสารตางๆ มีความคิด
เปนของตนเอง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เชื่อและยอมรับในส่ิงท่ีสามารถอธิบายไดพรอมท้ัง
กลาคิด กลาเสนอแนวความรูใหมและพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นโดยยอมรับการทบทวน
ปรับเปล่ียนความคิดไปในทางท่ีถูกตอง และทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 
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1.5  โครงสรางการบริหารงาน 
 

แผนผังโครงสรางการบรหิาร วิทยาลยัแสงธรรม ปการศึกษา 2553 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝายบริหาร ฝายกิจการนักศึกษา 

สภาวิทยาลัย 

ฝายวิชาการ 

สภาวิชาการ

ฝายวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานอธิการบดี 

สํานักงาน 
บริหาร 

คณะ 
มนุษยศาสตร 

คณะ 
ศาสนศาสตร 

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนางาน
วิชาการ 

สํานักงาน 
กิจการนกัศึกษา 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักงาน        
จิตตาภิบาล 

คณะจิตตาภิบาล 

คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู 
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บทที่ 2   
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

2.1  ความจําเปนและวตัถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา  

  

 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกลาว มี
ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะส้ันและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดัง
กลาวคือ 

 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตางกันมากขึ้น 

ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

 2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดนและ
การเคล่ือนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งท้ังสอง
ประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 

ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

 4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

 5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มีความ
โปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเปน
กลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันท่ี  12 

พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี มาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

 9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหการจัดการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา 

 ดวยความจําเปนดังกลาว จึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคดังนี ้
 1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบ
คุณภาพและกลไกท่ีกําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

 2) เพ่ือใหหนวยงานและสถาบันทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

 3) เพ่ือใหหนวยงานและสถาบันทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
 4) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย กอใหเกิดความมั่นใจในการสรางผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

 5) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 
 

2.2  พระราชบัญญตัิการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
       กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด 
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย  1 

ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
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สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จส้ินไปแลว 

ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เปนการประเมินท้ังระดับสถาบัน
และคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลักเชน วิทยาเขต หรือศูนย หรือหนวยจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานท่ีตั้งหลักท้ังหมด นอกจากนั้น การประเมิน
คุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันท่ีแตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพ จะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนด 
 
 

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

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและแกปญหา
อุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ีตางกัน 

รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ท้ัง
การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคล่ือนภาคการผลิตใน
ชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลาน้ี จะ
นําไปสูการเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ  

   จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา
เปน 4 กลุม คือ 

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี     จัด
ฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน 

สถาบันสนับสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูท่ี
สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงใน
ระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาคเพื่อ
รองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ดวยก็ได 

(สมศ. ไดแบงกลุม ข ออกเปน 2 ประเภท คือ ข (1)  สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
และ ข (2) สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม) 
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กลุม  ค  สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 
รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 

ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับ  
ปริญญาตรี 

(สมศ. ไดแบงกลุม ค ออกเปน 2 ประเภท คือ ค (1) สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับ
บัณฑิตศึกษาและวิจัย และ  ค (2) สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี) 

กลุม  ง  สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปน
ผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคล่ือนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล 

มุงสรางองคความรูทฤษฎ ีและขอคนพบใหมทางวิชาการ 
 

วิทยาลัยแสงธรรม จัดอยูในกลุม ค และหรือ ค (2)  ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองมี
กลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับกลุมดังกลาว 

 
 

2.4  การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 มาตรา 

34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
คํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 

ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยท้ัง 
3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือมาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือใหการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติระบบ
ประกันคุณภาพจึงมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา ดังสามารถแสดงในแผนภาพที ่1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสรุปหลักเกณฑและวิธีการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  5.1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจาก
ประเด็นตอไปน้ี 

 1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กําหนดไว 

มาตรฐานการศึกษาของ

มาตรฐานท่ี  1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงคทั้งในฐานะ 
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี  2 
แนวทางการจัด

การศึกษา 

มาตรฐานท่ี  3 
แนวการสรางสังคมแหง 

การเรียนรู/สังคมแหงความรู 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑติ 

มาตรฐานดานการ

บริหาร

มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรู 
และสังคมแหงการเรียนรู 

หลักเกณฑกํากับ

มาตรฐานรวมถึง

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ  9  ดาน 
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 3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

  5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังน้ี 

   1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

เพ่ือใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ
หลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

   4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องคประกอบตางๆ  ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้  (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ  (2) คณาจารยและ
ระบบการพัฒนาคณาจารย  (3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน  (4) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (5) 

อุปกรณการศึกษา  (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา  (7) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอื่นตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
   ท้ังนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
  5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

   ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตอง
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และ 
หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

  5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 

   ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาน้ันอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ
เฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตนจาก
การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนิน
ภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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  5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ 

   มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

   ตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาขึ้นในองคประกอบคุณภาพ 9 

ดานท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก  (1) ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  (2) การผลิตบัณฑิต  (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  (4) การวิจัย  

(5) การบริการทางวิชาการแกสังคม  (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (7) การบริหารและการจัดการ  (8) 

การเงินและงบประมาณ  และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้ดังกลาวสามารถชี้วัด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
องคประกอบคุณภาพนั้นๆ  ไดท้ังหมดดังนั้น ในบทท่ี 3 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาตัวบงชี้ท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ท้ังตัวบงชี้ท่ีใชประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ นอกจากนี้ ตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานไวดวยในบทท่ี 4 เพ่ือประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใช 
   เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปน
มาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของอาทิ สมศ. ท้ังนี้ 
เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

  5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

   ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน 

และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
สําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ
บุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือ
คุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงาน
และผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

  5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

   การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจน
เปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญ  
ยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและ 
พัฒนา 
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2.6  การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ 
       ภายนอก 

 

 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” 
ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ 
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา” 

 จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวย
เหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต หรือ
ผลลัพธ (output/outcome) สวนการประเมินคุณภาพภายนอกไดเนนท่ีการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น 

ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปน โดยมีการ
เชื่อมโยงดังแผนภาพที่ 1.2 
 

แผนภาพท่ี 1.2  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ 
            ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

การประกันคุณภาพ

การ

ประเมิน

ตนเอง

รายงานประจําป การตรวจ

เยี่ยม 

รายงานผลการ

ประเมิน 
การ

ติดตามผล 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

ติดตามตรวจสอบ

โดยตนสังกัดทุก 
3  ป 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 
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 จากแผนภาพที ่1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลวจําเปนตอง
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ
เรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึกสะทอนภาพที่แทจริงของ
สถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ 
 
 

2.7  แนวทางการดําเนินงานตามระบบการพัฒนาคุณภาพ 
 

ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P  = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนาน้ีมา
ใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการ
ประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกันกอนเริ่มปการศึกษา เพราะ
ตองเก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน 

D  = การดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนท่ี 1 ถึง
เดือนท่ี 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) 

C  = การดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป 

A  = การวางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการระดับ
หนวยงาน / คณะกรรมการระดับสถาบัน นําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติ
การประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรือ
งบประมาณพิเศษ เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพยิ่งขึ้นไป 
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บทที่ 3 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

 
 
ตามท่ีวิทยาลัยแสงธรรมไดกําหนดนโยบาย รวมทั้งระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

จึงไดวางขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) เพ่ือเปนแนวทางการตรวจ
ประเมินผลการดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน ท้ังหนวยงาน
วิชาการและหนวยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน และในแตละหนวยงานก็ยังแยกการประเมินออกเปน 2 
ระดับ คือ การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจประเมินของหนวยงานเอง และการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการภายนอกหนวยงาน ท่ีจะตรวจประเมินผลการประเมินตนเองของ
หนวยงานนั้นๆ โดยวิทยาลัยไดกําหนดขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการศึกษา ไวดังนี้ 
 
 

ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
  การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการที่ตองดําเนินงานตามขั้นตอนและตามลําดับ ซึ่ง
หลังจากท่ีหนวยงานและสถาบันจัดทํารายงานประเมินตนเองเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยสวนใหญขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษามี 3 ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนมีแนว
ปฏิบัติดังน้ี 

3.1  การเตรียมการของหนวยงาน/วิทยาลัยกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 
 3.1.1 การเตรียมรายงานประเมินตนเอง/ประจําป 
   ก. จัดทํารายงานประเมินตนเอง/รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดย
ใชรูปแบบการจัดทํารายงานตามท่ีสถาบันกําหนด รวมทั้งในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE 
QA Online)  
   ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
    1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับท่ี
นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารท่ีระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง 
    2)  การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือจัดเอกสารให
อยูในท่ีอยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใดหนวยงานไหน ชื่อ
หรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวท่ีเดียวกันในหองทํางาน 
ของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนท่ีนิยม
กวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดใน
คราวเดียว 
 3.1.2 การเตรียมบุคลากร 
   ก. การเตรียมบุคลากร ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
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    1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ การประเมิน
คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 
    2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ โดยยึด
หลักวาตอบตามส่ิงท่ีปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 
    3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย  ซักถาม แสดงความคิดเห็น  เพ่ือสรางความกระจางใน
การดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร 
    4) เนนยํ้าใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ  คือภารกิจประจําของทุกคน  
ท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
   ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร จํานวน 1-
3 คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังนี้ ผูประสานงานควร
เตรียมตัวดังนี้ 
    1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด 
    2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของหนวยงานและสถาบัน เพ่ือสามารถใหขอมูลตอผู
ประเมิน รวมท้ังตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพ่ิมเติมท่ีตนเอง
ไมสามารถตอบได 
    3) มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพทของผูท่ีคณะกรรมการประเมินจะเชิญมาใหขอมูล
อยางครบถวน 
    4) ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันวา
จะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด 
    5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที 
 3.1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน 
   ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 
    1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก  โดยเปนหองท่ี
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 
    2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเคร่ืองเขียนในหองทํางาน และอุปกรณเสริมอื่นๆ ให
คณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 
    3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง 
    4) หองทํางานควรอยูใกลกับท่ีจัดเตรียมอาหารวาง  อาหารกลางวัน  ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่นๆ 
    5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพ่ือทราบความตองการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม  
   ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะให
เหมาะสมกับการใชงาน 
 3.1.4  การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   ก. สถาบันจัดทําคําส่ังแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทราบ 
ท้ังนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ : 
    1) คณะกรรมการประเมินระดับหนวยงาน (คณะวิชา / หนวยงานเทียบเทา) 
     -  มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา 
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     - เปนผูประเมินจากภายนอกคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจากภายนอกคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ   
สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
     - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอกคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบัน  
จัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
    2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
     - มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา 
     -  เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
อยางนอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถให
คําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอคณะท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
     - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได ใน
กรณีท่ีเปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะท่ีประเมิน โดยประธานตองเปนผูท่ีขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
    3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
     - มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน 
     - เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
     - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบัน ท่ีขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
  ข.  หนวยงาน / วิทยาลัยประสานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
   หลังจากสงคําส่ังแตงตั้งใหคณะกรรมการประเมินฯ แลว วิทยาลัยตองดําเนินการ ดังนี้ 
    -  สงรายงานประเมินตนเองและเอกสารที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการประเมินฯ กอนรับ
การตรวจเยี่ยม 2 สัปดาห  พรอมแจงรายชื่อผูทําหนาท่ีประสานงานระหวางวิทยาลัยกับคณะกรรมการ
ประเมินฯ รวมท้ังเบอรโทรศัพทและ e-mail address  สําหรับติดตอ 
    สําหรับการประเมินผานทางระบบ CHE QA Online คณะกรรมการประเมินฯ จะไดรับ 
username และ password เพ่ือเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเย่ียม
อยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน วิทยาลัยจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย 
เพ่ือใหประธานฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลพ้ืนฐาน (common data set) และผล
การประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ  
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    -  รวมจัดเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขา
ตรวจเยี่ยม การใหขอมูลท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพ่ิมเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตางๆ 
เปนตน 
 
 

3.2 การดําเนินการของหนวยงาน / วิทยาลัยระหวางการตรวจเยี่ยม 
 1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงคและ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
 2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนําเย่ียมชม หรือ
ตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจเยี่ยมท้ังนี้ เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพ่ือนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายในตลอดจนอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ 
 4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยู
อํานวยความสะดวก 
 5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อส้ินสุด
การตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

3.3 การดําเนินการของหนวยงาน / วิทยาลัยภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 1) ผูบริหาร หนวยงาน / วิทยาลัย รวมท้ังผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการ
ประชุมระดับตางๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดท่ีควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรม
เหลานั้น ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
 2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาหนวยงาน / วิทยาลัยชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
 3) หนวยงาน / วิทยาลัยควรใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาผูประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
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สรุปกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เดือน/ป รายการกิจกรรม 

1.  ผูบริหารประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  ทําความเขาใจกับประชาคมเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ 
     3.1 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา     
     3.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน) 
     3.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน 
     3.4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน    
     3.5 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง)      
     3.6 กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน (IQA หนวยงาน) 

4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง) 
เพ่ือวางแผนงานและจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและของหนวยงาน 

- วางกรอบดัชนีประเมิน เกณฑตัดสิน 
- วางแนวทาง, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
- วางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- วางแนวทางการทําความเขาใจกับประชาคม 

5.  จัดประชุมทําความเขาใจเรื่ององคประกอบที่มีผลตอคุณภาพ ดัชนีและเกณฑ 

6.  กําหนดดัชนีและเกณฑสําหรับการประเมินผลภายใน 

7.  ประชุมบุคลากรในหนวยงาน 

8.  สรุปจุดออนจุดแข็งท่ีตองดําเนินการตอ 

9. แกไข ปรับปรุงการทํางาน/เสริมจุดแข็ง (จัดทําแผนปฏิบัติการ) 

พ.ค. 53 

10. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการ 
- ผูบริหาร 
- อาจารยเร่ืองการสอนและการวัดผล 
- อาจารยเร่ืองการวิจัย 
- เจาหนาท่ีเร่ืองการปฏิบัติงานใหได กระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน 

ตลอดปการศึกษา 
2553 

11. บุคลากรและ IQA หนวยงาน รวบรวมขอมูลเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํารายงาน 
ประเมินตนเอง (SAR1) และจัดทําฐานขอมูลท่ีใชในการประกันคุณภาพ 
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เดือน/ป รายการกิจกรรม 

12. บุคลากรในหนวยงาน เขียนรายงาน SSR และสง IQA หนวยงาน (ตามที่หนวยงาน 
กําหนด)  เพ่ือเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 1 และสงใหคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานพิจารณา แลวแกไขเพิ่มเติม (ถามี)  

มี.ค. – พ.ค. 54 

13. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ตรวจประเมินคุณภาพ 
ปรับปรุงจุดออนเสริมจุดแข็ง  และให IQA หนวยงาน จัดทําเปน SAR 2  (กอนการจัดทํา 
แผนปฏิบัติงาน -ผป. ของปตอไป) แลวสงสําเนา SAR 2 ใหคณะกรรมการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน และ แผนกประกันคณุภาพเพ่ือจัดทําเปน (ราง) รายงาน 
ประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR)  

14. แตละหนวยงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

15.  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑท่ี สกอ. 
กําหนด  (สลับตรวจ สายวิชาการ-สายสนับสนุน)  

มิ.ย. 54 

16. หนวยงานรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

15 ก.ค. 54 17. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุป 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  สงใหหนวยงานผูรับประเมิน และแผนกประกันคุณภาพ 

ก.ค. 54 18. แผนกประกนัคุณภาพ จัดทํารายงานประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) เสนอตอ  
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกัน 
คุณภาพการศึกษา  (รวมในโปรแกรม CHEQA Online) 

19. แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตาม 
เกณฑท่ี สกอ. กําหนด   

20. สถาบันรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

21. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุป 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สงใหแผนกประกันคุณภาพ 

ส.ค. 54 

22. แผนกประกนัคุณภาพนําเสนอ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน  
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร  

23. แผนกประกนัคุณภาพจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
เสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา และสง สกอ. ตาม 
ลําดับ  (รวมในโปรแกรม CHEQA Online) 

24. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ก.ย. 54 
 
 
 
 

25.  จัดเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 
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บทที่  4 
องคประกอบคุณภาพ  ตัวบงช้ี  และเกณฑการประเมิน 

 
 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 

 
หลักการ 
  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปน
หนาท่ีท่ีสถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจน
สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลก 
  ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ
สมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหรับทราบท่ัวกันท้ัง
อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคม
โดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. หลักการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้  จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 
 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบงชีท้ี่  1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือใหสถาบันดําเนินการสอดคลอง
กับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  ดังนั้น  สถาบันตอง
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการ
ดาํเนินงานของสถาบัน 
   ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ หรือจุดเนนของ
สถาบันแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือให
การดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ี
ถูกตองเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 
 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  หรือ  7  ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญา หรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  ฉบับท่ี  2  (พ.ศ. 2551 – 2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี  10  (พ.ศ. 2551 – 2554) 
  1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
อยูแลวต้ังแตเร่ิมตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ
โดยท่ัวกัน 
  1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณท่ีเปล่ียนไปควรเปน
การกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝาย อัน
จะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดรวมกัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญา หรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน 
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและมาตรฐานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน และกลยุทธ
สอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นท่ีไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 
  1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสูความสําเร็จท่ี
พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค 
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัย
คุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศนและ
แผนกลยุทธท่ีสถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี  
เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวัง
ของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
  2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ
เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ 
  2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและมี
การมอบหมายอยางเปนทางการ 
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 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
  3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสู
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
  3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปท้ัง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
  4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ท่ีจะใชวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังนี้ ควรจัดทําพรอมกับการ
จัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
  4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตาม
ตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความ
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน 

 5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจสถาบันควรจัดทําปฏิทิน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานและสรางความ
เชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม 100 คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 
2 คร้ังและรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณามีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไมและควรมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบ
กับเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่งๆ  เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผน
ควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับเปาหมาย และนําผลการ
ประเมินท่ีไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน      
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
  8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
  8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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องคประกอบที่  2  การผลิตบัณฑติ 

 
หลักการ 
  พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอน
ในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึง
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีได
มาตรฐานตามที่กําหนดประกอบดวยการมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 
  ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ 
ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนา
อาจารย (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (จ) อุปกรณการศึกษา  
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอื่นตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ 
 9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
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ตัวบงชี้  จํานวน  8  ตัวบงชี้  คือ 
 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
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ตัวบงชีท้ี่  2.1 :   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอ
การเปล่ียนแปลง 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 
 (หมายเหตุ   :   สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 
 6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 
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 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

เกณฑการประเมิน : 
         1.  เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  หรือ  7  ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

            2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 ค2  และ  ง        

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบ  5  ขอตาม
เกณฑท่ัวไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
 

หมายเหตุ : 
 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปด
สอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหปด
ดําเนินการแลว 
 2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 
 
แนวทางปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบกําหนด 
  1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ในสาขาวิชานั้นๆ 
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  1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงาน
วามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไมนอกจาก
ศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม
และคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบที่สถาบัน
กําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
  1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสภา
สถาบันอนุมัติ 

 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตรโดย
พิจารณาหลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเรียนนอย หรือ
หลักสูตรท่ีองคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน 
  2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตรให เสนอเรื่องผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และ
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 
  3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
  3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ี
สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ท้ังในประเด็นการบริหารหลักสูตร การ
บริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การ
สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของ
และสาธารณชน 
  3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ท้ังนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควร
มีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให
หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 
และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 
  4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูป
ของคณะกรรมการ ท้ังนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาท่ีมีอยู 
หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
  4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑท่ีกําหนดอยาง
นอยทุกปการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 
  4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของแตละหลักสูตร 
โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้
และทุกหลักสูตร 
  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินท่ีไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

 6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 
  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา 
ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร เพ่ือใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานจริงท่ี
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จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถ
ออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค1 และ ง) 
  สถาบันท่ีอยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวา
ระดับปริญญาตรีไมนอยกวาคร่ึงหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผน ก เพ่ือใหสอดคลอง
กับจุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ือจูงใจนักศึกษา 

 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก)  มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
  สถาบันท่ีอยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการ
วิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยมากพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ 
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ตัวบงชีท้ี่  2.2 :    อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  (I) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรมี
ความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน  : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
 1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 
หรือ 
 2) แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
 1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30    
ขึ้นไป  หรือ 
 2) คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา       
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป 

หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่น
ท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

วิธีคํานวณตามเกณฑ  1 
1.  หาคารอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (P) ดวยสูตร   P =       X  100 
     A  คือ  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   
     B  คือ  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
2.  แปลงคารอยละ  (P)  เปนคะแนน  C  (เทียบกับคะแนนเต็ม  5) 
   

  C  =         X 5 (หาก  P        30  จะได  C = 5 เสมอ) 

 

>
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วิธีคํานวณตามเกณฑ  2 
1.  หาคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  (P)  =  PA – PB   โดย   
     PA  คือ  คารอยละในปท่ีประเมิน    PB  คือ  คารอยละปกอนประเมิน 
2.  แปลงคารอยละ  (P)  เปนคะแนน  C  (เทียบกับคะแนนเต็ม  5) 
 

  C =      X 5 (หาก  P     6  จะได  C = 5  เสมอ)   
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ตัวบงชีท้ี่  2.3 :    อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  (I) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ี
จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
 1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5   
หรือ 
 2) แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
 1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
 2) คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 

หมายเหตุ : 
 1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได  ไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

วิธีคํานวณตามเกณฑ  1 
1.  หาคารอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (P) ดวยสูตร   P =       X  100 
     A  คือ  จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ B  คือ  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
2.  แปลงคารอยละ  (P)  เปนคะแนน  C  (เทียบกับคะแนนเต็ม  5) 
   

  C  =         X 5 (หาก  P        60  จะได  C = 5 เสมอ) 

วิธีคํานวณตามเกณฑ  2 
1.  หาคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  (P)  =  PA – PB   โดย   
     PA  คือ  คารอยละในปท่ีประเมิน     PB  คือ  คารอยละปกอนประเมิน 
2.  แปลงคารอยละ  (P)  เปนคะแนน  C  (เทียบกับคะแนนเต็ม  5) 
 

  C =      X 5 (หาก  P     12  จะได  C = 5  เสมอ)   
 

>
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ตัวบงชีท้ี่  2.4 :    ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและ 
พัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชส่ือการสอนท่ี 
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของ
ผูเรียน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ
สถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนการวัดผล  และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  หรือ  4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ  6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

หมายเหตุ  : 
            หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี  3  เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสรางขวัญและ
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ  ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
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  ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
  1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการในอนาคตอยางนอย 
5 ปขางหนา เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรรอาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอก
และภายในสถาบัน 
  1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรท้ังสาย
อาจารยและสายสนับสนุน เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีสถาบันการศึกษากําหนด และสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความ
ตองการนี้ไดขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพ่ือใชใน
การปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ
แนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับ
การสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่นๆ การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
  1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสาย
งานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
ชมเชยใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมรวมทั้งการสรรหาคน
เกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
  1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางท่ีควรมีการ
วางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ
ผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 
  2.1 มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลาย
ลักษณอักษร เพ่ือใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ี
สถาบันวางแผนไว 
  2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมท้ังความสามารถ (competencies ) ท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนให
ผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 
  2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทาง
เดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา – ออกของบุคลากรแตละ
กลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 
  2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานท่ีกําหนด รวมท้ังติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอมบรรยากาศการทํางาน 
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของ
ความสุขในการทํางาน 
  3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการ
ขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ 
  3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับ
รางวัลท้ังภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปน
กรณีพิเศษ 
  3.4 มีระบบพี่เล้ียง โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและ
สนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 
  3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการส่ือสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและพัฒนางานรวมกัน 
  3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานท่ีออกกําลังกายสนับสนุน
ผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ 

 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีได
จากการพฒันามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
  ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพ่ือให
เกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา   
6 - 9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือ
การพัฒนาเปนตน 

 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
  5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 
  5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สนับสนุน 
  สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการ
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ดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดย
ท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสถาบัน และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบป
ถัดไป 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
  7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
  7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด 
  7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 
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ตัวบงชีท้ี่  2.5 :         หองสมุด อุปกรณการศึกษา  และสถาพแวดลอมการเรยีนรู 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา  (I) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : นอกเหนือจากการเรียนการสอนสถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพ
อยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียน เชน ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ 
เปนตน นอกจากน้ันยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เชน ส่ิงแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัด
จําหนายอาหาร เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES 
ตอเคร่ือง 
 2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
 3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อปุกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
 4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

หมายเหตุ : 
 1. ในเกณฑมาตรฐานขอ  1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ  ของนักศึกษาท่ีมี
การลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 
 2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตอง
เทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงชีท้ี่  2.6 :    ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องท่ี
สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสให
นักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ใน
หองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบ
สืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 
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หมายเหตุ : 
 1. มหาวิทยาลัย หรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ
สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้น
เรียน หรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงานสหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน 
 2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑตามเกณฑขอ 5 หมายถึง  งานวิจัยของผูสอน
ของสถาบันท่ีไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดี         
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร 
  1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรู
ท่ีหลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดวิเคราะห 
การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู รวมท้ังการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอน
มีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการ
เรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 
  1.2 มี___________การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมี
ชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ัง
ฝกงานและฝกประสบการณ 
  1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแต
ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

 2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชา
ระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 
   - จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จส้ิน
แลว โดยเนนพฤติกรรมท่ีเปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
   - ลักษณะและการดําเนินการเปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และ
การใหคําปรึกษา 
   - การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวัง
ท่ีจะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
   - แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเนื้อหาท่ีจะ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหาน้ันๆ 
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   - ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยท่ีใช
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณ
เชิงปฏิบัติแกผูเรียน 
   - การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชามีการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรู
ของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน 
  2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกท่ีพบ
ผูเรียน 
  2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ังในระหวางภาคการศึกษา  
(formative evaluation) และเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
  3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปราย
กลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 
  3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
  ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและ
มีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้ง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานท่ีภายนอก
สถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน 

 5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยาง
ตอเนื่องในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนท่ีผานมา โดยการทํา
วิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
เหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร 
  5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณการ
จัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยางตอเนื่อง 

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา
ตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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  เมื่อส้ินภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
ของอุปกรณและส่ือสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
หนังสือ ตํารา และส่ิงพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไปดวยวามีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
อยางไร 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
  สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีตอไปนี้ 
   - พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ 
   - ติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนท่ีเกี่ยวของ หรือเสนอ
การปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับท่ีสูงขึ้น 
   - ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียน
ปจจุบัน และผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาท่ี
กําหนดทุกปการศึกษา 
   - ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน / ของผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของผูใช
บัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชีท้ี่  2.7 :     ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 
                                บัณฑิต 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกัน
ตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือท่ีมีลักษณะ
เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ 
ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนํา
ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 
 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 
  1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดยนําขอมูลจากการ
สํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดย
คํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ีตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระดับทองถ่ินระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติดวย มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูท่ี
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา 

 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
  2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรและนํา
ขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการ
กําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และการประเมินผล 
  2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีกําหนด เพ่ือใหผูสอนแตละ
วิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาท่ีท่ีตองพัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูในหองเรียน
กับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหง
การทํางานจริงได 
  2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนของอาจารยท่ีจะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษการจัดการ
เรียนการสอน ส่ือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อน
รวมงาน 
  2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน เนน
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูขั้นสูง ใชวิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผูเรียน 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูท่ีใชวิจัยเปนฐาน 
  2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปล่ียน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ 

 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
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  3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากร
ท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ 
  3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยมีการสราง
สังคมแหงการเรียนรูในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพ่ือใหการเรียนรูเกิดขึ้นได
ทุกท่ี ทุกเวลา 

 4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
  4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดขึ้นในที่ตางๆ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู 
  4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในสถาบัน
หรือนอกสถาบัน 
  4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเง่ือนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 
  4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให
นักศึกษาสงผลงานวิชาการใหท่ีประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการใหไดรับ
การคัดเลือกไปเผยแพร 

 5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 
  5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอ
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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ตัวบงชีท้ี่  2.8  :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ 
                                นักศึกษา 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต  (O) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัย
สําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร 
 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของ ตัวบงชี้ 
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

หมายเหตุ : 
 1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ  50  และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา
รวมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน  (ตั้งแต  3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  หมายถึง  หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้น
ไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน  (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ) 
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องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 
หลักการ 
  การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม
เพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัด
กิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือให
นักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคไดแก 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ัง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เชน 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงชี้  จํานวน 2  ตัวบงชี้  คือ  
 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบงชีท้ี่  3.1 :    ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้  (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดาน
วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน
กูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
 2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
 4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี 
สนองความตองการของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 

หมายเหตุ : 
          ในกรณีคณะ หรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม 
 
แผนปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
  1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต 
ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบันสามารถตดิตอเมื่อนักศึกษามีปญหา 
  1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสมคํานึงถึง
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ท่ีทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดท่ัวถึง มีระบบการชวยเหลือนักศึกษาใน
ความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปนทางการหรือไม
เปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา 
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  1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการหรือให
คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาท่ีขอใชบริการ
ตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมี
ปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสง
นักศึกษามารับบริการ 
  1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือ
หนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณท่ีีนักศึกษามีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของสถาบันท่ีจะดูแลได 
  1.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแก
นักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 
  1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปนระยะๆ เพ่ือ
สรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 
  1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพ่ือ
รวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา 
  1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ 

 2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
  2.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีทันสมัยและท่ี
เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจําเปนตองรู 
  2.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ 
  2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร 

 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
  3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกสถาบัน เพ่ือเปนแหลงดูงานแหลงฝก
ประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพท่ี
เหมาะสมตอไป 
  3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน 
  3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

 4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
  4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเว็บไซตจดหมายขาว 
ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกา  เชน  ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การ
สัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีเกี่ยวของกับ
สาขาวิชา 
  4.2 มีการสงขาวให ศิษยเการับรู เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณเปนระยะๆ 
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  4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณท่ีดีแกนักศึกษา
ปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลวยังทําใหศิษยเกาและ
อาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ในฐานะผูใหและผูรับ 
  4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ 

 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
  5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับศิษย
เกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 
  5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
  6.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและ
ระยะเวลาในการประเมิน 
  6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแกผูรับผิดชอบ 
และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน 
  6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการท่ีอยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการดาน
ใดท่ียังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ท้ังนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวนรวมในการเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย 

 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 
  7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานท่ียังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
  7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด 
  7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ีสถาบัน
จัดใหทุกดานอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการใหบริการในระยะ
ตอไป 
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ตัวบงชีท้ี่  3.2 :     ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดย
องคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงคท่ีสภา / องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
 3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจดักิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 
  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 
 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  หรือ  4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 
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แผนปฏิบัติท่ีดี 
 1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
  1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ท่ี
ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณลักษณะตามท่ีสถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 
  1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบดวย ตัว
บงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ท่ีนอกเหนือจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ี
ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาสถาบันมีการ
พัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาระบุ
ตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษา
เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

 3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 
   - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
   - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
   - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรมตอไปนี้ 
ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการ
รวมอยูดวย 
  3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมตอง
จัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดยมี
คําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงค
ของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมิน
ความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมใหม 
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  3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําขอเสนอ
โครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 
  4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตางๆ เชน 
กิจกรรมการจัดการความรู (KM : knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน      
(ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือใหนักศึกษากลุมอื่นรับรูรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการวาง
แผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ 
  4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบัน
ภายนอก เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสรางเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพของนกัศึกษาระหวางสถาบัน ท้ังนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางสถาบันดวย 
  4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัดเวทีหรือ
การประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของ
แตละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 
  4.4 อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหวาง
สถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพ่ือเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนประสบการณในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน 

 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 
  5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละรอบป 
  5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
  5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ในปตอไป 

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 
  6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผล
การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห
คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานท่ียังไมบรรลุผล
เทาท่ีควร 
  6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 

 
หลักการ 
  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเ ร่ืองการวิจัย ท่ีแตกตางกันขึ้นกับ
สภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้
เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดาน
นี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 
3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร
ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เชน 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551 - 2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 
 6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ตัวบงชี้  จํานวน 3  ตัวบงชี้  คือ 
 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงชีท้ี่  4.1 :      ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัย หรืองานสรางสรรค 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัย 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปน้ี 
  -  หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  - ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 
 8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด    
(เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 
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เกณฑการประเมิน : 
 2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ข  และ  ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการครบ  
7  ขอตามเกณฑ
ท่ัวไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

        
แนวทางปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงาน 
บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยาง
เพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพ่ือบรรลุ
ตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 
  1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย  นอกจากนั้น
อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให
ปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน 

 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
   มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เชน 1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย  
3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของ
อาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือเขารวมการจัด
แสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของ
นักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและ
นานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอน เปนตน 

 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 
  3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคนวางแผน และ
รับเขาบุคคล (ท้ังอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ท้ังจากในประเทศและตางประเทศท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทาง
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กํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน 
ท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ 
  3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล 
กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับการแนะนําหรือการ
รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยท่ัวไปการสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับ
นักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันท้ังในและตางประเทศเปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหไดรับความรูและประสบการณท่ีมี
คุณคา 
   อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือการ
สงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมท่ีประกอบดวยนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง 
  3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและนักวิจัย 
ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 
  3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัลสําหรับ
นักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆ ในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแกการ
คนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน 

 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
   ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น สถาบัน
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยเหลาน้ีมีโอกาสสรางผลงานท่ี
สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป 
   สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน
เชน การจัดใหมีขอมูลรายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุนภายในประเทศและ
ตางประเทศที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะ
ผูเชี่ยวชาญเปนพ่ีเล้ียงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยังแหลงทุน
ตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพ่ือมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 

 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน 
   สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอท้ัง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสงเสริมการวิจัย ดังนี้ 
  5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงาน
ตามความตองการของประเทศ หรือของทองถิ่นอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  2)  งบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ  3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ
งานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก  4) งบประมาณสนับสนุน
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เปนตน 
  5.2 หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของสถาบันระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือระดับสูงท่ีจําเปนท่ีหลาย
หนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเคร่ืองมือระดับสูงดังกลาวก็
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ตองจัดระบบผานเครือขายท้ังในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพ่ือไมใหเปนอุปสรรค
ตอการวิจัยของนักวิจัย 
  5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) 
และส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอื่นท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย 
โดยเฉพาะในชวงเวลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
  5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้ 1) ขอมูล
ดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรค
ของสถาบัน ท้ังปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ัง
วารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของสถาบันใน
การเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทาง
ปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
   สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการมี
สวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ท้ังในประเด็นงานวิจัยเสร็จ
ทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความ
เหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมินระบบ
สารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน 
   สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพ่ือการ
ปรับปรุงกําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีตองใชหากจําเปน
กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ตามท่ีกําหนด 

 8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น 
หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 
   สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสราง
ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การ
สนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูล
ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือท่ีมีอยูเดิม 
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   วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีท้ังการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเพ่ือตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากร
ท้ังสถานท่ี บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
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ตัวบงชีท้ี่  4.2 :      ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยัง
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตองจัดระบบ
สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเช่ือถือไดและรวดเร็วทัน
เหตุการณ 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน : 
          1.  เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
   วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี peer review ใน
ประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพ่ีเล้ียงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอใน
ท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ
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อาจารยและนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวม
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ท้ังนี้การ
สนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละสถาบัน 

 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดย
ยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานท่ีนาจะเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป จัดใหมีการ
สัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูท่ีนาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถ
เขาใจได จัดหมวดหมูความรูท่ีไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 

 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจาก
ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
   นําองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 
เผยแพรสูสาธารณชนผานส่ือตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุกโดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชนและองคกรภายนอกท้ังรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการ
ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
   สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอน
วิธีการ และผูรับผิดชอบเพ่ือเปนส่ือกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัย
กับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบ
แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีตองการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะ
ใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือ
สงเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (start – 
up company) เปนตน 

 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาตอรองทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของแกอาจารย 
นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตลอดจนสนับสนุน
ในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ  ท่ีเกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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   นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจท่ีเปนผลจากงานวิจัย
โดยเปนหลักเกณฑท่ีโปรงใส เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

 6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และ อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
   วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) การใหความรู
และคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกให
คําปรึกษา 2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงาน
เทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพ่ือใชประโยชนเชิง
พาณิชย เปนตน 
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M 
N 

R 
25,000 

ตัวบงชีท้ี่  4.3 :     เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคตอจาํนวนอาจารยประจํา 
                                และนักวิจัยประจํา 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา  (I) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุน
ภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ี
เนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน 
       ระหวาง  0 – 5 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
 1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  ท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท  ขึ้นไปตอคน 
 1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  ท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท  ขึ้นไปตอคน 
 1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  ท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท  ขึ้นไปตอคน 

วิธีคํานวณตามเกณฑ : 
1.  หาคาจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย 

     ประจําและนักวิจัยประจํา  (R)  ดวยสูตร  R  =  

     เมื่อ  M  คือ  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
            N  คือ  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดของวิทยาลัย 
2.  แปลงคา  R  ท่ีคํานวณไดจากขอ  1  เปนคะแนน  P  (เทียบกับคะแนนเต็ม  5)  ดวยสูตร 

  P  =              X  5         (หาก  R  > 25,000  จะได  P = 5   เสมอ)       
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สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
 1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา =  คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
 2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน   =  คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 
 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ 
 2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา หรือปงบประมาณ หรือปปฏิทิน
นั้นๆ  ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน หรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ  ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏกรณีท่ีไม
มีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย  แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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องคประกอบที่  5  การบริการทางวชิาการแกสังคม 

 
หลักการ 
  การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ
เหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะชุมชน และ
สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบันเปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 
ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชน
ใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะ
นํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและ
เปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เชน 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงชี้  จํานวน 2  ตัวบงชี้  คือ 
 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
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ตัวบงชีท้ี่  5.1 :     ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแกสังคม 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : กา รบริ ก า รทา ง วิ ช าก า รแก สั ง คม เป นภา รกิ จห ลักอย า งห น่ึ ง ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการ
จัดโครงสรางสถาบันเพ่ือเปนกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

หมายเหตุ  : 
          เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ ขอ 3 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ท่ี
สัมพันธกับพันธกิจของสถาบันมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอม
ท้ังในดานความรู ความเชี่ยวชาญเวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการวิชาการแก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการ
ใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหวาง
ภาระงานดานตางๆ  ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชนสังคมตามความถนัด
และจุดเนนของสถาบัน 
   ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 



 

 

 

70 

 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
   มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
   มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนํา
ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงท่ีตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นําความรู 
ประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย    
เปนตน 

 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
   จัดใหมีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษาซึ่งเปนท้ังผู
ใหบริการและผูรับบริการ ท้ังในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบันความรวมมือรวมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสถาบันกําหนดไว 

 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
   สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผนพัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ท่ีไดอยาง
สม่ําเสมอและเปนรูปธรรม 
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ตัวบงชีท้ี่  5.2 :    กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนอง
ความตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบันพิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูท่ีเกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน 
   มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน       
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน 

 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
   สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพท่ีจะใหบริการมารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสราง
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เครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงของการปรับปรุงปญหาท่ีเกิดขึ้นหรือไปใชพัฒนาบุคลากร
ของสถานประกอบการหรือสวนการผลิตมีการแลกเปล่ียนเรียนรูใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทางใน
การส่ือสารทําความเขาใจรวมกนัของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน 

 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
   มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร ผูใหบริการ ท้ังในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การส่ือสาร การชี้แจงแนะนําให
ผูรับบริการและประชาชน 

 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ 
   มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการคาใชจาย 
ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ 
โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
   สถาบันมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
ในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปล่ียนความคิดและ
เผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางส่ือการเรียนรูตางๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการ
เผยแพรสูสาธารณะ 
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
หลักการ 
  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณา
การเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา 
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดี
ขึ้น 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เชน 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงชี้  จํานวน   1  ตัวบงชี้  คือ 
 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชีท้ี่  6.1 :    ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตาม
จุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด 
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจน
ตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการกําหนด
ผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํา
งานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
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   สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขา
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและท่ีจัดโดยองคการนักศึกษา 

 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 
  3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอศิลป หอ
ประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับหนวยงาน 
ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน 
  3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับหนวยงานหรือ
องคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบอยาง
ชัดเจน 

 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
   มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA 
  5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติ
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  5.3 มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 
  6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญ
และมีการเผยแพรสูสาธารณะ 
  6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากร
หรือเปนท่ีประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพรท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง เปนท่ี
ยอมรับ 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

 
หลักการ 
  สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทํา
หนาท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดาน
ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง 
การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เชน 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ่ือสถาบันท่ีเปนเลิศ 2009 - 2010 
 7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
 9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบงชี้  จํานวน   4  ตัวบงชี้   คือ 
 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
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ตัวบงชีท้ี่  7.1 :    ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําท่ีดี มีธรรมา-  
ภิบาลรับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 
 3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถ
ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 

หมายเหตุ  : 
          หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี  6  นั้น  ตองแสดงขอมูลการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว  ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.    

แนวปฏิบัติท่ีดี  
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
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  1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฏหมาย
ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตางๆ อาทิ ขอบังคับท่ีวา
ดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศ
ทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอสถาบันกอนจะปฏิบัติ
หนาท่ี 
  1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหาร
สถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมท้ังทัน
ตอการเปล่ียนแปลงของโลก 
  1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานตอ
สาธารณชน 

 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
  2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจ 
แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ 
ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู 
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการ
สงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  3) มิติผูรับบริการหรือผูมี
สวนได สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงินงบประมาณ 
และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันอยาง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูล กับประโยชนท่ีจะไดรับ 
  2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
หนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 
  2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 

 3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
  3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการ
ประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1 - 2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับสภาพการณยิ่งขึ้น พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมาย
ทุกระดับท่ีเกี่ยวของ 
  3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวน 
รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใน
รอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส่ือสารภายใน โดยใชส่ือตางๆ ท่ีตรง
กับกลุมเปาหมาย 
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 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 
  4.1 ผูบริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
  4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบ
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเส่ียงอยูระดับในท่ี
ยอมรับได 
  4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากร
เปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโครงการ
พัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน 

 5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
  5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให
สูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (on – 
the – job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
  5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ  ควรนําหลักการจัดการความรูมาใชเพ่ือการแลกเปล่ียนความรู และ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู การสรางเครือขาย
ชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เปนตน 

 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย 
  6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันให
ไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 
  6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินงาน 
  6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 
  6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 

 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
  7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามท่ีระบุไวในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหารและ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและบริหาร 
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  7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตรกลาว  คือ ใช
หลักการท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบัน
ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 
  7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิจัดทํา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวบงชีท้ี่  7.2   :     การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 
เพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึง
ขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
 3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด 
 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 
 5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ี
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
  1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ
สถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือนํามาใชในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
  1.2 บุคคลท่ีเกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดีผูชวย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ท่ีกํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมท้ังดานอื่นๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 
  1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
รวมท้ังประเด็นการจัดการความรูท่ีสถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
เรียนรูท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน 

 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
  2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
อยางนอยควรเปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือนักวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมท้ังดานอื่นๆ ท่ีสถาบันมุงเนน 
  2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของอาจารยหรือ
นักศึกษาในแตละคณะ  หรือสาขาวิชา  โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน  และการวิจัยท่ีสะทอน     
อัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองค
ความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
  3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงาน
ทางดานวิจัย รวมท้ังผลงานดานอื่นๆ ท่ีสถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยาง
สม่ําเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกลาว 
  3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชนการ
สงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวางหนวยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 
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  4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบเปนหมวดหมูเพ่ือใหบุคลากร
กลุมเปาหมายที่ตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 
  4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
  4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองใหเกียรติ
แกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

 5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผาน
มา ท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง  
(tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
  5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมที่ได
จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
หนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย 
  5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
  5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 
  5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของสถาบัน 
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ตัวบงชีท้ี่  7.3 :     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจท่ี
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
  1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวยผูบริหารดาน
ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารท่ีเปนผูใชระบบสารสนเทศ 
  1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
  1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
เปนอยางนอย 
   - วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 
   - ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 
   - ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มีอยูใน
ปจจุบัน 
   - ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ท้ัง hardware software (system 
software และ application software) database peopleware และ facilities อื่นๆ 
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   - งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ 
   - การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 
   - การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยาง
นอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปน
ตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของสถาบันได
อยางครบถวน ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่นๆ รวมท้ังเปน
ขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
  3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลา
ในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมี
การใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 
  3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผูใช
ระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
  4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 
  4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  4.3 แผนปรับปรงุระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 
  4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 

 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 
   มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

86 

ตัวบงชีท้ี่  7.4   :       ระบบบริหารความเส่ียง 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุม
ปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือ
ไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใน
ระดับท่ียอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ
โอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการ
เปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้ 
  - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) 
  - ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
  - ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
  - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร 
  - ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
  - อื่นๆ  ตามบริบทของสถาบัน 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2 
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ 
วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  หรือ  4ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

 
หมายเหตุ :  
 คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย  (0) คะแนน เชน 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกาย หรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากรใน
สถาบันท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกัน หรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได แตไมพบ
แผนการจัดการความเส่ียง หรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว 
 2. สถาบัน หรือหนวยงานเส่ือมเสียชื่อเสียง หรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ  
เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือ
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามส่ือตางๆ  เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 
 3. สถาบัน หรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง 

         **  หากมคีณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมิน
เปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 

          การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย  (0) ไดแก 
 1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับ
เพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเส่ียงที่ทําใหเกิดเรื่องรางแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
 2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
 3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนด
ไวลวงหนา 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
  1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ี
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 



 

 

 

88 

  1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือ
แนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน 
ตามบริบทของสถาบัน 
  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงในประเด็นตางๆ เชน 
   - ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานท่ี) 
   - ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
   - ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
   -  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
   - ความเส่ียงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร 
   - ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
   - ความเส่ียงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
  2.1 วิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 
  2.2 ประเด็นความเส่ียงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และ
ทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 
  2.3 ปจจัยเส่ียงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคน 
อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงานสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน 
  2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเส่ียง 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2 
  3.1 ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ํา ได 
  3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ 
  3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ใหประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณเส่ียงใน
อดีต หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอม
ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเส่ียงในปจจุบัน 
  3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเส่ียง
ดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน 
ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 
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 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  4.1 จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการ หรือ
แผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
  4.2 สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเส่ียง 
Treat การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือ 
หลีกเล่ียงความเส่ียง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงิน
และไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุมคา) 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
  5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน 
  5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอสภาสถาบัน 

 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
   แผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังการ
จัดการ ความเส่ียงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมท้ังความเส่ียงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอม
ทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

 
หลักการ 
  การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัยบริการ
ทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงินเพ่ือ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจ
กับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา 
คาใชจายท่ีสถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดท้ังหมดของสถาบันหลังจาก
หักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละ
ของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการแสดง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยาง
คุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เชน 
 1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
 6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 

ตัวบงชี้  จํานวน 1  ตัวบงชี้  คือ 
 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชีท้ี่  8.1 :     ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้  : สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเ งินอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ีสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน 
ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันได 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 
ครั้ง 
 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

หมายเหตุ  : 
          แผนกลยุทธทางการเงิน  เปนแผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได  แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปแบบ
แผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม
กลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช  ซึ่งจะเปนความตองการ
เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดให
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เห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงิน
บริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ  อีกเพ่ิมเติม 
เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย  เชน  
ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร  โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน  

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
  1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินท่ีตอง
ใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
  1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซึ่งจะเปนงบประมาณ
ในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ กอนท่ีจะนําขอมูล
เหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
  2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และ
เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 
  2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ
โดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
  2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสถาบัน
ในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําใหรายไดรายจาย เปนไป
อยางเหมาะสม 

 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 
   สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปท่ี
แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนท่ีท่ีจะนํางบประมาณ
ประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ  ดังนี้ 
   - งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไวในแตละปมาก
นอยเพียงใด 
   - เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากนอยเพียงใด 
   - เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 
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 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยป
ละ  2  คร้ัง 
   มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล
อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการ
เงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 
  5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงานท่ี
แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางาน
อยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 
  5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 
  5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 
  5.4 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
  6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวควร
จัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปนประจํา
ทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป 
  6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบภายใน 
อยางเปนทางการ 

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
  7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตามการ
ใชเงินจัดทํารายงานตางๆ  ท่ีเปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทาง
การเงินของหนวยงาน 
  7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด 
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
หลักการ 
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เชน 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบงชีท้ี่  9.1   :      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน
ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด 
ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางท่ีดี 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุก
คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ 
 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8  ขอ 

มีการดําเนินการ 
9  ขอ 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
  1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ
เฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเอง 
  1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันใหมีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชาภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผูปฏิบัติแต
ละบุคคล 

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
  2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 
  2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนด
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
  2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานต้ังแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะ
วิชา ถึงระดับสถาบัน เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีสถาบัน หรือคณะวิชากําหนด 
  2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
  2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
  3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงานของ
สถาบันเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตท้ังนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน 
และกฎเกณฑอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคครบถวนทั้ง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
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  3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย  1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ  3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 
  4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณครบถวนโดยมี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
  4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอมท้ัง
เสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
   สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือ
รวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้น
จากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9
องคประกอบคุณภาพ 
   สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบันครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดท้ัง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน 

 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
   สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนด
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ตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

 8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน 
  8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ท้ังในสวนของระดับสถาบันหรือ
คณะวิชา และในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 
  8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และ
มีพัฒนาการดานตางๆ ท่ีเกิดขึ้น จากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย 
  8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง 

 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
  9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแตละกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
  9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับสาธารณชน 
และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน 
  9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

99 

องคประกอบที่  99  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

 
ตัวบงช้ีที่  99.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา  3  ดี  (3D) 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  (P) 

เกณฑมาตรฐาน  : 
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา  3  ดี  (3D) และสงเสริมสนับสนุนท้ัง
ทรัพยากรส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 
 2. จัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด 
 3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา  3  ดี  (3D)  อยางมีคุณภาพ 
 4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา  3  ดี  (3D) 
 5. กํากับติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา  หรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา  3  ดี  (3D) 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการ 1 หรือ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน  (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง)  : 
 วิทยาลัยแสงธรรมโดยคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ  (99.1.1)  มีมติกําหนด
นโยบายเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา  และสงเสริมท้ังทรัพยากร  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมใหเปนสถานศึกษา  3  ดี  และแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรับทราบ  (99.1.2) 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย  3   ดี  ท้ังดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และความเปน
ไทยและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด  (10.1.3 - 10.1.6) 
 คณะกรรมการการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ  (10.1.1)  มีนโยบายใหฝายบริหาร  ฝาย
วิชาการและฝายกิจการนักศึกษาดําเนินงานนโยบายสถานศึกษา  3  ดี  โดยเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือ
พิจารณา  (10.1.2) 
 วิทยาลัยแสงธรรมมีการกํากับ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงานโครงการทั้งส้ิน  49  แผน
ท่ีสงเสริมนโยบายสถานศึกษา  3  ดี  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีสงเสริมนโยบายศึกษา  3  
ดี  (10.1.3,  10.1.5 - 10.1.6) 
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การประเมินตนเอง  (SAR) 
คะแนนการประเมินครั้งนี้  : 2 
การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย 1 : 4  ขอ 
ผลการดําเนินงาน  [ตัวต้ัง : -ตัวหาร : - ผลลัพธ  (% หรือสัดสวน) : 4] 
บรรลุเปาหมาย  (1  =  บรรลุ, 0  =  ไมบรรลุ)  :  บรรลุ 
เปาหมายปตอไป  :  4  ขอ 

รายการหลักฐานอางอิง 
 10.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนา  และประกันคุณภาพการศึกษา  ป
การศึกษา  2552 
 10.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย  ปการศึกษา  2552 
 10.1.3 แผนปฏิบัติการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน  วิทยาลัยแสงธรรม  ปการศึกษา  2552 
 10.1.4 แฟมพัฒนางาน  สถานศึกษา  3  ดี 
 10.1.5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยแสงธรรม  ปการศึกษา  2552 
 10.1.6 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ  ฝายกิจการนักศึกษา  ปการศึกษา  2552 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
คะแนนการประเมินครั้งนี้  :  2 
ผลการดําเนินงาน  :  4 
หมายเหตุ / ขอสังเกต  : - 
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บทที่ 5 
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 

 
 

5.1  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

  
  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ วิทยาลัย
จึงไดกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงค (ขอบังคับวิทยาลัยแสงธรรม วาดวย การประกันคุณภาพ
ภายใน พ.ศ. 2549 : 2 - 3) ดังนี้ 

 5.1.1  นโยบาย 
1. สรางเสริมความรู ความเขาใจ และปลูกฝงใหบุคลากรของสถาบันไดตระหนักถึงเรื่อง “คุณภาพ” 

อยูเสมอ 
2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดวยการกําหนดปจจัยหรือองคประกอบ

ท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของแตละองคประกอบ ดัชนี
บงชี้คุณภาพการศึกษา ตลอดจนกลไกควบคุมการตรวจสอบและการประเมินผลการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมกับลักษณะ
งานท่ีรับผิดชอบ โดยเนนหลักการใหทุกหนวยงานพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
ภายในหนวยงานและสรางความพรอมท่ีจะใหหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเขาไป
ตรวจสอบเพ่ือการรับรองคุณภาพได 

4. สนับสนุนใหบุคลากรของสถาบันทุกระดับไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 5.1.2  เปาหมาย 
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเปาหมายในการสรางองคความรูทางวิชาการดาน

ปรัชญาศาสนา และเทววิทยา ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการสรางความมั่นใจแกสังคมไดวา สถาบันไดจัด
การศึกษาและผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ 

   5.1.3  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 
3. นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสามารถรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
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แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1. พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการกําหนดปจจัย หรือองคประกอบท่ีมีผล 

ตอคุณภาพการศึกษา  แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของแตละองคประกอบ  ดัชนีบงชี้คุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนมีกลไกควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเหมาะสม 
กับลักษณะและสภาพแวดลอมภายในหนวยงานนั้น  โดยเนนหลักของการใหหนวยงานพัฒนา  
ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหนวยงาน และสรางความพรอมท่ีจะให
หนวยงานภายนอก หรือสถาบัน เขาไปตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได 

 3. แตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  รวมท้ังพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหทันสมัย มีการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบัน และเปนแกนกลาง
ในการประสานการดําเนินงานระหวางสถาบัน หนวยงานตางๆ 

 4. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน 

 5. ใหหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้  
   5.1 ชี้แจงใหบุคลากรของหนวยงานเขาใจระบบประกันคุณภาพตลอดจนตระหนักถึงบทบาท

และหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ีมีสวนในการสรางคุณภาพการจัดการศึกษา 
   5.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

สถาบันกําหนด เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบ  โดยหนวยงานอาจกําหนดองคประกอบ
และดัชนีบงชี้คุณภาพเพ่ิมเติม ท่ีสะทอนธรรมชาติและภารกิจเฉพาะของแตละหนวยงาน 

   5.3 กําหนดระบบ กลไกในการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน 
   5.4 จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report) รายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report) ตามเวลาท่ีกําหนด 
   5.5 มีการตรวจสอบคุณภาพภายในของหนวยงาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินของ

หนวยงาน 
   5.6 นําผลที่ไดจากการศึกษาตนเองและการประเมินตนเองไปใชในการวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   5.7 มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) หรือการประเมินคุณภาพ 

(Quality Assessment) ระดับหนวยงาน และระดับสถาบัน 
 
 

5.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control)  โดยจัดใหมีระบบและกลไกการควบคุม

คุณภาพภายในสถาบัน  พรอมท้ังมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการดวย 
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) เปนการตรวจสอบเชิงระบบดวยคูมือคุณภาพ 

(Quality Manual) มุงเนนการตรวจสอบการจัดการศึกษาและหนวยงานสนับสนุนการศึกษาที่สอดคลองกับ
ภารกิจท้ัง 4 ประการเปนหลัก 
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หนวยงานภายนอก 
สาธารณชน 

สภาวิทยาลัย 

หนวยงานประกัน
คุณภาพ 

ศูนยวิจัยฯ สํานัก คณะ สาขาวิชา 

หนวยงานประกันคุณภาพ
ศูนยวิจัยฯ/คณะวิชา/สํานัก 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันใน
ภาพรวม เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา สถาบันไดดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีคุณภาพ 
  
 

5.3  กลไกการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ / หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย 

วิทยาลัย 

คณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาวิทยาลัย 

กรรมการประกันคุณภาพ
ศูนยวิจัยฯ/คณะวิชา/สํานัก 
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5.4  โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา   และขอบขายภารกจิของ 
        คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

5.4.1.  ระบบและกลไกการบริหารงานประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยแสงธรรมมีระบบ กลไกและการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดวยการ

ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายใน ท้ังหนวยงานวิชาการและหนวยงาน
สนับสนุน ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

การประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพ  (Quality) หมายถึง ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตผล (บัณฑิต  งานวิจัย 
ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลงานบริการวิชาการ) ท่ีตอบสนองตอความตองการท่ีกําหนด 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินการภายในของคณะ / ศูนย / สํานักของสถาบัน
เพ่ือควบคุมองคประกอบท่ีมีผลตอการศึกษา โดยมีระบบและกลไกควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)  หมายถึง การตรวจสอบระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตัดสินวาสถาบันไดดําเนินการตามระบบและกลไกที่ได
กําหนดไวมากนอยเพียงใด  การตรวจสอบนี้ไดดําเนินการใน 3 ระดับ คือ การตรวจสอบภายในระดับคณะ
วิชาและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  การตรวจสอบภายในระดับสถาบัน และการตรวจสอบจากองคกร
ภายนอก 
 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน
โดยภาพรวมวาเมื่อไดมีการใชระบบประกันคุณภาพแลวทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพมากนอย
เพียงใด 

  

Internal Quality Assurance

Quality Control Quality Auditing Quality Assessment 

Input Value-Added Process Quality Output 

Quality Assurance 
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อธิการบดี 

คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

หนวยงานวิชาการ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

       กลไกการประกันคุณภาพ 
 เพ่ือใหการประสานงานและการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันประสบผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  วิทยาลัยไดกําหนดกลไกในการพัฒนา 
ติดตาม ตรวจสอบ แลกเปล่ียนขอมูล ปรึกษา เสนอแนะซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
 1. แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
  1.1  คณะกรรมการวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 
  1.2 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง) 
  1.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน 
  1.4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน    
  1.5 กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน (IQA หนวยงาน) 
  รายละเอียด คําส่ังแตงตั้ง และหนาท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังเอกสารในภาคผนวก  
 2. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน 
 3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน 
 4. จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  4.1 ระดับหนวยงาน  
  4.2 ระดับสถาบัน 
 
5.4.2  โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพ 
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5.4.3  ภารกิจงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.  จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. นําเสนอแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  การวิเคราะหแผนการดําเนินงาน 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. จัดทํารายงานการติดตามการประเมินผล การวิเคราะหแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 5. ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
 6. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันเพ่ือเสนอ สกอ. และ สมศ. 

 7. งานเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกรรมการประสานงานประกัน 
  คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 8. งานเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 
 9. งานพัฒนาและฝกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 10. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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5.5 ข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
5.5.1  การรวบรวมขอมูลตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 

 
 
 

                 กาํหนดนโยบาย องคประกอบคุณภาพ  ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
 

                                                                                                           ขอมูลปอนกลับ 
 

 
 

รวบรวมขอมูลตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนดในการสํารวจตนเอง        
 
 
                                                              
         
         
     

                               วิเคราะห สรุป สงรายงาน พรอมขอมูลท่ีรวบรวม 
                           วาถึงระดับมาตรฐานที่คาดหวังท่ีระบุไวในคูมือเพียงใด 
                             พรอมความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุง (ถามี) 
                                                                                                    
 
ขอมูลปอนกลับ                                                                                       เสนอคณะกรรมการ 
                                                                                                  ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
           
           
           
           
       วิเคราะห  สรุปภาพรวมท้ังคณะ / หนวยงาน พรอมขอมูล / ขอเสนอแนะ 
 
  

 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

อาจารย – บุคลากร – หนวยงาน 

หัวหนาหนวยงาน นําเสนอวิทยาลัย 

คณบดี/ผูอํานวยการ/รองฯฝาย 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
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5.5.2  สรุปกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เดือน/ป รายการกิจกรรม 

1.  ผูบริหารประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  ทําความเขาใจกับประชาคมเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ 
     3.1 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา     
     3.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน) 
     3.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน 
     3.4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน    
     3.5 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง)      
     3.6 กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน (IQA หนวยงาน) 

4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง) 
เพ่ือวางแผนงานและจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและของหนวยงาน 

- วางกรอบดัชนีประเมิน เกณฑตัดสิน 
- วางแนวทาง, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
- วางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- วางแนวทางการทําความเขาใจกับประชาคม 

5.  จัดประชุมทําความเขาใจเรื่ององคประกอบที่มีผลตอคุณภาพ ดัชนีและเกณฑ 

6.  กําหนดดัชนีและเกณฑสําหรับการประเมินผลภายใน 

7.  ประชุมบุคลากรในหนวยงาน 

8.  สรุปจุดออนจุดแข็งท่ีตองดําเนินการตอ 

9. แกไข ปรับปรุงการทํางาน/เสริมจุดแข็ง (จัดทําแผนปฏิบัติการ) 

พ.ค. 53 

10. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการ 
- ผูบริหาร 
- อาจารยเร่ืองการสอนและการวัดผล 
- อาจารยเร่ืองการวิจัย 
- เจาหนาท่ีเร่ืองการปฏิบัติงานใหได กระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน 

ตลอดปการศึกษา 
2553 

11. บุคลากรและ IQA หนวยงาน รวบรวมขอมูลเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํารายงาน 
ประเมินตนเอง (SAR 1) และจัดทําฐานขอมูลท่ีใชในการประกันคุณภาพ 
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เดือน/ป รายการกิจกรรม 

12. บุคลากรในหนวยงาน เขียนรายงาน SSR และสง IQA หนวยงาน (ตามที่หนวยงาน 
กําหนด)  เพ่ือเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 1 และสงใหคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานพิจารณา แลวแกไขเพิ่มเติม (ถามี)  

มี.ค. – พ.ค. 54 

13. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ตรวจประเมินคุณภาพ 
ปรับปรุงจุดออนเสริมจุดแข็ง  และให IQA หนวยงาน จัดทําเปน SAR 2  (กอนการจัดทํา 
แผนปฏิบัติงาน -ผป. ของปตอไป) แลวสงสําเนา SAR 2 ใหคณะกรรมการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน และ แผนกประกันคณุภาพเพ่ือจัดทําเปน (ราง) รายงาน 
ประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR)  

14. แตละหนวยงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

15.  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑท่ี สกอ. 
กําหนด  (สลับตรวจ สายวิชาการ - สายสนับสนุน)  

มิ.ย. 54 

16. หนวยงานรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

15 ก.ค. 54 17. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุป 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  สงใหหนวยงานผูรับประเมิน และแผนกประกันคุณภาพ 

ก.ค. 54 18. แผนกประกนัคุณภาพ จัดทํารายงานประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) เสนอตอ  
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกัน 
คุณภาพการศึกษา  (รวมในโปรแกรม CHEQA Online) 

19. แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตาม 
เกณฑท่ี สกอ. กําหนด   

20. สถาบันรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

21. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุป 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สงใหแผนกประกันคุณภาพ 

ส.ค. 54 

22. แผนกประกนัคุณภาพนําเสนอ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน  
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร  

23. แผนกประกนัคุณภาพจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
เสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา และสง สกอ. ตาม 
ลําดับ  (รวมในโปรแกรม CHEQA Online) 

24. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ก.ย. 54 
 
 
 
 

25.  จัดเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 
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บทที่ 6 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report – SAR) 
  
 

วิทยาลัยแสงธรรมไดริเร่ิมการประกันคุณภาพการศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2543 และดําเนินการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542  ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยแสงธรรมไดพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ วิธีการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) และไดพัฒนาจัดทําเปนคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 เพ่ือใชประกอบเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
และการจัดทํารายงานประเมินตนเองในระดับหนวยงานและระดับสถาบันใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งในเบ้ืองตนวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการจัดทํารายงานประเมินตนเองไวดังตอไปนี้ 

 
 

1.  องคประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 

  องคประกอบของรายงานการประเมินตนเอง มีดังนี้ 

1.1 สวนนํา  

 สวนนํา เปนการนําเสนอสภาพปจจุบันของหนวยงาน  โดยมีเนื้อหา และสาระสําคัญ ดังนี้ 
   - ประวัติและการพัฒนาหนวยงาน 
   - ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของหนวยงาน 
   - โครงสรางการบริหารของหนวยงาน 
   - ภารกิจ / ขอบขายภาระงาน และ เปาหมาย ของหนวยงาน  ตัวอยางเชน ตารางที่ 1 
   - แผนปฏิบัติการประจําป (แผนงาน / โครงการ) 
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ตารางที่ 1  ตัวอยาง ภารกิจหลัก/ขอบขายภาระงาน และเปาหมาย ของคณะวิชา 

เปาหมาย 
ภารกิจ 

สัดสวนภารกิจ (%) กิจกรรมเชิงคุณภาพ ดัชนีเชิงปรมิาณ 

- ปรับปรุงการเรยีนการสอน
ใหมีเนือ้หาที่ทันสมัยและ
นําไปใชได 

ทุกป 

- จัดการเรียนการสอนเนน
ผูเรยีนเปนสําคัญ 

30% ของรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน 

- มีแผนการสอนทุกหัวขอ ทุกรายวิชา 
- มีการประเมินรายวิชา ทุกรายวิชา 
- มีการวิเคราะหขอสอบ ทุกรายวิชา 
- มีการจัดทํามาตรฐาน
ขอสอบ 

ทุกรายวิชา 

1.  การเรียนการสอน 40 

- ประเมนิคุณภาพการศึกษา ทุกป 
- มีงานวิจัยทีม่ีคณุภาพ ทุกหนวยงาน 
- สนับสนุนทุนวิจยั จัดสรร งปม. ที่แนนอน 

และตอเนื่องทุกป 

2.  การวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ 

20 

- มีการนําเสนอผลงานวิจัยใน
ลักษณะตางๆ อยางตอเนือ่ง 

ทุกป 

- โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน 

อยางนอย 1 โครงการตอป 3. การบริการทางวิชาการ 30 

- บริการวิชาการ ณ สถานที่
ปฏิบัติการสถานปฏิบัติการ 

เฉล่ียคนละ ...ชม./ เดือน 

  - บริการขอมูลขาวสารทาง
วิชาการ 

ตลอดเวลา 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 - สงเสริมใหนักศกึษา
ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองในการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

-  อยางนอย 1 รายวิชาที่มี
เนื้อหาดานนี ้

-  สอดแทรกในกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทุก

กิจกรรม 
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1.2 สวนสาระ  

  นําเสนอผลการประเมินตนเองในลักษณะของรายงานผลการดําเนินงานจําแนกตามองคประกอบ
คุณภาพ  ตัวบงชี้  และเกณฑมาตรฐาน  โดยมีขอตกลงพ้ืนฐานรวมกัน  ดังนี้ 
  1) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานวิชาการ (คณะวิชา) และหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ (สํานัก / สํานักงาน / ศูนย) ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (วิธีการเขียนใหดูตาม
ตัวอยาง) 
  2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองคณะวิชา / สาขา และหนวยงานสนับสนุนวิชาการให
ผูบริหารของหนวยงาน (รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ) เปนผูรับผิดชอบ โดยมีการกําหนดองคประกอบ
คุณภาพและตัวบงชี้ในการประเมิน รวมท้ังเปาหมายคุณภาพในแตละตัวบงชี้ ตามมติคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรมรายละเอียดดังตารางที่  2  

  

ตารางท่ี 2 หนวยงานผูผิดชอบและเปาหมายคุณภาพ  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ เปาหมายคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ และ ตวับงชี้ สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
จํานวนขอ /

ระดับ 
คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญาปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  

ฝบ.  
 

8  ขอ 
5 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต ฝว.    
2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   6  ขอ 5 
2.2 อาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

(2.2.1 คณะมนุษยศาสตร) 
(2.2.2 คณะศาสนศาสตร) 

  
20.00% 
(20.00%) 
(46.67%) 

3 
(3) 
(5) 

2.3 อาจารยประจําทีดํ่ารงตําแหนงทางวิชาการ 
(2.3.1 คณะมนุษยศาสตร) 
(2.3.2 คณะศาสนศาสตร) 

  
13.33% 
(20.00%) 
(13.33%) 

1 
(1) 
(1) 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  
 

7  ขอ 
 
5 

2.5  หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพ 
      แวดลอมการเรียนรู 

  
 

7  ขอ 
 
5 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   7  ขอ 5 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  

 
5  ขอ 

 
5 

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการเสรมิสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศกึษา 

  
 

5  ขอ 
 
5 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา 
นักศึกษา 

 
ฝก. 

  

3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร 

  
 

7  ขอ 
 
5 
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ เปาหมายคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ และ ตวับงชี้ สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
จํานวนขอ /

ระดับ 
คะแนน 

3.2 ระบบและกลไกการส ง เส ริม กิจกรรม
นักศึกษา 

  
 

6  ขอ 
 
5 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย  ศวส.   
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
  

 
8  ขอ 

 
5 

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู จาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  
 

5  ขอ 
 
5 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

  
~11,538 
บาท/คน 

 
3 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

ทุกฝายเนน  ฝว. 
 
 

 
 

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม  

 
5  ขอ 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให เกิด
ประโยชนตอสังคม   

 
5  ขอ 

 
5 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

ฝก.  
 
 

5  ขอ 

 
 
 
5 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับ

ของสถาบัน 
 

ฝบ. 

7  ขอ 5 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู   5  ขอ 5 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
  

 
5  ขอ 

 
5 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง   6  ขอ 5 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
ฝบ.  

7  ขอ 
 
5 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ 
      ศึกษาภายใน 

 

ฝบ.  
 
 

9  ขอ 

 
 
 
5 

หมายเหตุ 
  ใหตรวจสอบองคประกอบคุณภาพของ สกอ. และมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. พรอมดัชนี เกณฑ
มาตรฐาน และเกณฑการประเมิน รวมท้ังคําอธิบายและขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน ในภาคผนวกของคูมือฉบับนี้ 
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1.3  สวนสรุป 

  สวนสรุป  เปนการบรรยายในลักษณะวิเคราะห และประเมินภาพรวมของผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบ สกอ. และมาตรฐานของ สมศ. และตัวบงชี้คุณภาพท่ีบรรยายในสวนสาระของ SAR โดยใชวิธี 
SWOT Analysis (Strength – Weakness – Opportunity – Threat Analysis) ซึ่งจะชวยใหทราบถึงจุดออน 
จุดแข็ง ภัยคุกคามและโอกาสในการดําเนินงานของหนวยงาน ควรมีการสรุปประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตางๆ  พรอมท้ังสรุปจุดออน ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมสรางโอกาส 
 
 

(ตัวอยางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน) 
 

องคประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้  2.1    ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

เกณฑมาตรฐาน  ขอ  1   มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

          ..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
หลักฐานอางอิง 

รหัส   มศ. 2.1 – 1 – 1   ชื่อหลักฐาน  ………………………………………………………………………… 

                                                                 หมายถึง  ชื่อยอหนวยงาน ( มศ. หมายถึง คณะมนุษยศาสตร)    
                                                     หมายถึง  ตัวบงชี้ท่ี  1  ขององคประกอบที่  2 
                                                     หมายถึง  เกณฑขอ  1   
                                                     หมายถึง  ลําดับท่ีของหลักฐานท่ีใชอางอิง 
 
เกณฑมาตรฐาน  ขอ  2   มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
ผลการดําเนินงาน 
         
 .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ใหเขียนบรรยายการดําเนินงาน 
ตามตัวบงช้ี 
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หลักฐานอางอิง 

รหัส   มศ. 2.1 – 2 – 1   ชื่อหลักฐาน ......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
    
เกณฑมาตรฐาน  ขอ  3   ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม 
ศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลาง) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 
 
ผลการดําเนินงาน 

 ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
หลักฐานอางอิง 

รหัส   มศ. 2.1 – 3 – 1   ชื่อหลักฐาน ......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................    
 
เกณฑมาตรฐาน  ขอ  4   มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงานไดครบถวนท้ังขอ 1
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน  
5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร         
 
ผลการดําเนินงาน 

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

ใหเขียนบรรยายการดําเนินงาน 
ตามตัวบงช้ี 

ใหเขียนบรรยายการดําเนินงาน 
ตามตัวบงช้ี 
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หลักฐานอางอิง 

รหัส   มศ. 2.1 – 4 – 1   ชื่อหลักฐาน ......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

เกณฑมาตรฐาน  ขอ  5   มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงานไดครบถวนท้ังขอ 1
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 
ผลการดําเนินงาน 

          ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
หลักฐานอางอิง 

รหัส   มศ. 2.1 – 5 – 1   ชื่อหลักฐาน ......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................    
 
 
 
 
 
 
 
ผูรายงาน  .......................................................................................................................................... 

ผูเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน  ........................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหเขียนบรรยายการดําเนินงาน 
ตามตัวบงช้ี 

            เม่ือเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานครบทุกตัวบงช้ีของ

องคประกอบคุณภาพแลว ใหระบุเกณฑการประเมินตามตัวบงช้ี  ตามดวยผลการประเมิน
ตนเอง   แลวจึงสรุปวาผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม    ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
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 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการครบ 
5 ขอตามเกณฑท่ัวไป 
และครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติม 
เฉพาะกลุม 

 
ผลการประเมินและการบรรลุเปาหมาย                   

เปาหมายและผลการประเมิน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ 

เปาหมายที่ตั้งไว   5   ขอ 5   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองได  5  ขอ 5   คะแนน 

สรุปผลการประเมิน            บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย 

 
สวนท่ี  3   สวนสรุป 

เปนการสรุปผลการประเมินท้ังในภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ  9  ดาน ตามราย
ตัวบงชี้  ตลอดจนผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
มุมมองดานบริหารจัดการ นอกจากนี้ประกอบดวยการวิเคราะหสรุปจุดแข็ง จุดออน แนวทางเสริมจุดแข็งและ
แนวทางพัฒนาในแตละองคประกอบคุณภาพดวย ท้ังนี้ในการแปลผลการประเมินใหใชเกณฑดังตอไปนี้ 

 
คะแนน ความหมายตอการดําเนินงาน 

0.00  -  1.50                    ตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51  -  2.50                    ตองปรับปรุง 
2.51  -  3.50                    อยูในระดับ  พอใช 
3.51  -  4.50                    อยูในระดับ ดี 
4.51  -  5.00                    อยูในระดับ ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมิน  มีดังตอไปนี้ 
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ตารางที่  3.1  ผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ  และตัวบงชี้ 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ องคประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับผล 
การดําเนินงาน 

1 5  5.00 ดีมาก 

2 4 3.60 3.80 5 5 4 3 3 3.93 ดี 

3 4 5  4.50 ดี 

4 4 5 5  4.67 ดีมาก 

5 3 4  3.50 พอใช 

6 5  5.00 ดีมาก 

7 5 5 5 4.25  4.81 ดีมาก 

8 5  5.00 ดีมาก 

9 5  5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียการประเมินตนเองในภาพรวม 4.55 ดีมาก 
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ตารางที่  3.2  ผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ  และประเภทตัวบงชี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง 
องคประกอบคุณภาพ 

I P O รวม 

ระดับผล 
การดําเนินงาน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ 
     แผนดําเนินการ 

- x1.1 -   

2.  การผลิตบัณฑิต x2a x2b x2.8   
3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - x3a -   
4.  การวิจัย x4.3 x4b -   
5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม - x5a -   
6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - x6.1 -   
7.  การบริหารและการจัดการ - x7a -   
8.  การเงินและงบประมาณ - x8.1 -   
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - x9.1 -   

     คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ท้ัง 9  ดาน      

ระดับผลการเนินงาน      

 
  xi.j  หมายถึง คะแนนตัวบงชี้ขององคประกอบที่ i  ( i=1,2,3,…9) ตัวบงชี้ท่ี j  ( j=1,2,3,…8) 

 x2a     =  
3

5.23.22.2 xxx ++
 

 x2b     =  
4

7.26.24.21.2 xxxx +++
 

 x3a     =  
2

2.31.3 xx +
 

x4b           =  
2

2.41.4 xx +
 

 x5a           =  
2

2.51.5 xx +
 

x7a          =   
4

4.73.72.71.7 xxxx +++
 

 
 
 
 
 
 

 
I – Input                           P – process                         O – output / outcome  

          คะแนนเฉล่ียของแตละองคประกอบ  คํานวณไดจาก
การหารผลรวมของคะแนนตัวบงช้ีทุกตัวดวยจํานวนตัว

บงช้ีทั้งหมดในองคประกอบน้ัน 
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ตารางที่  3.3  ผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และประเภทตัวบงชี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

I P O รวม 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - xa x2.8  

ระดับผล 
การดําเนินงาน 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร 
     จัดการอุดมศึกษา 

     

     ก.   มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารอุดมศึกษา 

- xb -   

     ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

xc xd -   

3.  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา 
     สังคมฐานความรูและสังคมแหง 
     การเรียนรู 

- xe -   

   คะแนนเฉล่ียตัวบงชี้ทั้ง 3 มาตรฐาน      

ระดับผลการดําเนินงาน      

 

   xa   =   
2

2.37.2 xx +
 

xb   =  
7

1.91.84.73.71.74.21.1 xxxxxxx ++++++
 

   xc    =  
4

3.45.23.22.2 xxxx +++
 

  xd        =  
7

1.62.51.51.41.36.21.2 xxxxxxx ++++++
 

   xe          =  
2

2.72.4 xx +
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          คะแนนเฉล่ียของแตละมาตรฐาน  คํานวณไดจากการ
หารผลรวมของคะแนนตัวบงช้ีทุกตัวดวยจํานวนตัวบงช้ี

ทั้งหมดในมาตรฐานน้ัน 
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ตารางที่  3.4  ผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และประเภทตัวบงชี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

I P O รวม 

ระดับผล 
การดําเนินงาน 

1.  มาตรฐานดานศักยภาพและ 
     ความพรอมในการจัดการศึกษา 

     

     (1)  ดานกายภาพ  x2.5 - -   
     (2)  ดานวิชาการ  xa xb -   
     (3)  ดานการเงิน  - x8.1 -   
     (4)  ดานการบริหารจัดการ  - xc -   
2.  มาตรฐานดานการดําเนินการตาม 
     ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

     

     (1)  ดานการผลิตบัณฑิต  - xd -   
     (2)  ดานการวิจัย  x4.3 xe -   
     (3)  ดานการใหบริการทางวิชาการ 
           แกสังคม  

- xf -   

     (4)  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ 
           วัฒนธรรม  

- x6.1 -   

คะแนนเฉล่ียตวับงชีท้ั้ง 2  มาตรฐาน      

ระดับผลการดําเนินงาน      

         xa   =   
2

3.22.2 xx +
 

         xb   =  
3

6.24.21.2 xxx ++
 

         xc    =  
6

1.94.73.72.71.71.1 xxxxxx +++++
 

         xd        =  
3

2.31.37.2 xxx ++
 

         xe         =   
2

2.41.4 xx +
 

         xf        =   
2

2.51.5 xx +
 

 
 
 
 
 
 

          คะแนนเฉล่ียของมาตรฐานแตละดาน  คํานวณได
จากการหารผลรวมของคะแนนตัวบงช้ีทุกตัวดวยจํานวน

ตัวบงช้ีทั้งหมดในมาตรฐานแตละดาน 
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ตารางที่  3.5  ผลการประเมินจําแนกตามมุมมองดานบริหารจัดการ  และประเภทตัวบงชี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

I P O รวม 

ระดับผล 
การดําเนินงาน 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน  
     เสีย     

- xa x2.8   

2.  ดานกระบวนการภายใน x2.5 xb -   
3.  ดานการเงิน x4.3 x8.1 -   
4.  ดานบุคลากร การเรียนรูและ 
    นวัตกรรม 

xc xd -   

  คะแนนเฉล่ียตัวบงชี้ทั้ง  4  มุมมอง      

ระดับผลการดําเนินงาน      

 

        xa   =   
6

2.51.52.31.37.26.2 xxxxxx +++++
 

        xb   =  
9

1.94.73.71.71.61.44.21.21.1 xxxxxxxxx ++++++++
 

        xc   =   
2

3.22.2 xx +
 

        xd      =  
2

2.72.4 xx +
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คะแนนเฉล่ียของแตละมุมมอง  คํานวณไดจากการหารผลรวมของ
คะแนนตัวบงช้ีทุกตัวดวยจํานวนตัวบงช้ีทั้งหมดในแตละมุมมองนั้น 
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     ตารางที่  3.6  ผลการประเมินตนเองจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้   ประจําปการศึกษา  2553   ของ........................................................................ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง องคประกอบคุณภาพ หนวยวัด เปาหมาย 

ตัวหาร 

ขอ/ อัตรา 
สวนรอยละ (%) 

บรรลุเปาหมาย 
บรรลุ    ไม 

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

       

1.1   กระบวนการพัฒนาแผน ขอ          

องคประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต        

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร 
       หลักสูตร 

ขอ       

2.2  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ 
      ปริญญาเอก 

รอยละ       

2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 
       ทางวิชาการ    

รอยละ       

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและ 
      บุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ       

2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา 
      และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ       
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ตารางที่  3.6  (ตอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง องคประกอบคุณภาพ หนวยวัด เปาหมาย 

ตัวหาร 

ขอ/ อัตรา 
สวนรอยละ (%) 

บรรลุเปาหมาย 
บรรลุ    ไม 

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน 

หมายเหตุ 

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
       การสอน 

ขอ       

2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล 
       การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ       

2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง 
       คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหแกนักศึกษา 

ขอ       

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

       

3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และ 
       บริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ       

3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม 
       นักศึกษา 

ขอ       

องคประกอบที่  4  การวิจัย        
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ตารางที่  3.6  (ตอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง องคประกอบคุณภาพ หนวยวัด เปาหมาย 

ตัวหาร 

ขอ/ อัตรา 
สวนรอยละ (%) 

บรรลุเปาหมาย 
บรรลุ    ไม 

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน 

หมายเหตุ 

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา 
      งานวิจัยหรืองานสรางสรรค       

ขอ 
 

     

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก 
      งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 
 

     

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน 
      สรางสรรคตอจํานวนอาจารย ประจํา 
      และนักวิจัยประจํา 

อัตราสวน       

องคประกอบที่  5  การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

       

5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง 
      วิชาการแกสังคม 

ขอ       

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการ 
      ใหเกิดประโยชนแกสังคม 

ขอ       
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ตารางที่  3.6  (ตอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง องคประกอบคุณภาพ หนวยวัด เปาหมาย 

ตัวหาร 

ขอ/ อัตรา 
สวนรอยละ (%) 

บรรลุเปาหมาย 
บรรลุ    ไม 

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

      

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุง 
       ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ       

องคประกอบที่  7  การบริหารและการ
จัดการ 

  
     

7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร   
      ทุกระดับของสถาบัน 

ขอ 
 

     

7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน 
       การเรียนรู 

ขอ 
 

     

7.3  ระบบสารเทศเพื่อการบริหาร และ 
       การตัดสินใจ 

ขอ 
 

     

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  ขอ       
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ตารางที่  3.6  (ตอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง องคประกอบคุณภาพ หนวยวัด เปาหมาย 

ตัวหาร 

ขอ/ อัตรา 
สวนรอยละ (%) 

บรรลุเปาหมาย 
บรรลุ    ไม 

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่  8  การเงินและ
งบประมาณ 

       

8.1.  ระบบและกลไกการเงินและ 
       งบประมาณ 

ขอ       

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

       

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
       การศึกษาภายใน 

ขอ       
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การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน (จุดที่ควรพัฒนา)  แนวทางเสริมจุดแข็ง  และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 

องคประกอบที่  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

129 

 

2.   ข้ันตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) / รายงานประจําป ระดับหนวยงาน
และระดับวิทยาลัย 
 

ตลอดปการศึกษา 
2553 

1. บุคลากรและ IQA หนวยงาน รวบรวมขอมูลเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
(SAR 1) และจัดทําฐานขอมูลท่ีใชในการประกันคุณภาพ 

2. บุคลากรในหนวยงาน เขียนรายงาน SSR และสง IQA หนวยงาน (ตามท่ีหนวยงานกําหนด)   
   เพ่ือเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 1 และสงใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ของหนวยงานพิจารณา แลวแกไขเพิ่มเติม (ถามี)  

มี.ค. – พ.ค. 54 

3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ตรวจประเมินคุณภาพ ปรับปรุง
จุดออนเสริมจุดแข็ง  และให IQA หนวยงาน จัดทําเปน SAR 2  (กอนการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน - ผป. ของปตอไป) แลวสงสําเนา SAR 2 ใหคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และ แผนกประกันคุณภาพเพ่ือจัดทําเปน (ราง) รายงานประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน (SAR)  

4. แตละหนวยงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

5.  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑท่ี สกอ.กําหนด  
(สลับตรวจ สายวิชาการ-สายสนับสนุน)  

มิ.ย. 54 

6. หนวยงานรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  (ในขอ 5) 

15 ก.ค. 54 7. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน  สงใหหนวยงานผูรับประเมิน และแผนกประกันคุณภาพ 

ก.ค. 54 8. แผนกประกนัคุณภาพ จัดทํารายงานประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) เสนอตอ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา  (รวมในโปรแกรม CHEQA Online) 

9. แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑท่ี 
สกอ. กําหนด   

10. สถาบันรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  (ในขอ  9) 

11. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สงใหแผนกประกันคุณภาพ 

ส.ค. 54 

12. แผนกประกนัคุณภาพนําเสนอ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร  

13. แผนกประกันคุณภาพจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอ 
     คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา และสง สกอ. ตามลําดับ 
     (รวมในโปรแกรม CHEQA Online) 

ก.ย. 54 

14. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ภาคผนวกที่  1 
 

ตารางองคประกอบคุณภาพ  9  ดานและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตาม 
องคประกอบคุณภาพ 

 

จํานวน  (ตัวบงช้ี) 

องคประกอบ ปจจัยนําเขา 
(I) 

กระบวนการ 
(P) 

ผลผลิต หรือ
ผลลัพธ (O) 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดําเนินการ - 1 (1.1) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ  สมศ. 

1+ 

2. การผลิตบัณฑิต 
3  (2.2, 2.3 
และ 2.5) 

4  (2.1, 2.4, 
2.6 และ 2.7) 

ตัวบงชี้ท่ี 1  (2.8) 
และตัวบงชี้ท่ี

เกี่ยวของของ สมศ. 
8+ 

3. กิจกรรมนักศึกษา 
- 

2  (3.1 และ 
3.2) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ  สมศ. 

2+ 

4. การวิจัย 
1  (4.3) 

2  (4.1 และ 
4.2) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ สมศ. 

3+ 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 
- 

2  (5.1 และ 
5.2)  

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ สมศ. 

2+ 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม - 1  (6.1) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ สมศ. 

1+ 

7. การบริหารและการจัดการ 
- 

4  (7.1, 7.2, 
7.3 และ 7.4) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ สมศ. 

4+ 

8. การเงินและงบประมาณ 
- 1  (8.1) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ สมศ. 

1+ 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ - 1  (9.1) 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ  สมศ. 

1+ 

รวม 4 18 1 23 

 

I = Input  P = Process  O = Output/ Outcome 
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ตารางมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตราฐาน 
ตัวบงช้ีดาน
ปจจัยนําเขา 

(I) 

ตัวบงช้ีดาน
กระบวนการ (P) 

ตัวบงช้ีดาน
ผลผลิต หรือ
ผลลัพธ (O) 

รวม 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต 

- 
ตัวบงชี้ท่ี  2.7  และ  

3.2 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 และ
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ สมศ. 
3+ 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

    

          ก.  มาตรฐานดานธรร-
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 
ตัวบงชี้ท่ี  1.1, 2.4, 
7.1, 7.3, 7.4, 8.1  

และ  9.1 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ  สมศ. 

7+ 

          ข.  มาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2, 
2.3, 2.5  และ  

4.3 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1, 2.6, 
3.1, 4.1, 5.1, 5.2  

และ 6.1 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ  สมศ. 

11+ 

3.  มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

- 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2  และ  

7.2 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ  สมศ. 
2+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 
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ตารางมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตราฐานสถาบันอุดมศกึษา 
ตัวบงช้ีดาน
ปจจัยนําเขา 

(I) 

ตัวบงช้ีดาน
กระบวนการ 

(P) 

ตัวบงช้ีดาน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ (O) 

รวม 

1.  มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา 

    

     (1) ดานกายภาพ ตัวบงชี้ท่ี  2.5  
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ  สมศ. 
1+ 

     (2) ดานวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2  

และ 2.3 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1, 

2.4, 2.6 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ  สมศ. 
5+ 

     (3) ดานการเงิน  ตัวบงชี้ท่ี  8.1 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ  สมศ. 
1+ 

     (4) ดานการบริหารจัดการ  
ตัวบงชี้ท่ี  1.1, 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4  และ 9.1 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ  สมศ. 

6+ 

2.  มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

    

     (1) ดานการผลิตบัณฑิต  
ตัวบงชี้ท่ี 2.7, 
3.1  และ 3.2 

ตัวบงชี้ท่ี  2.8  และ 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ  สมศ. 
4+ 

     (2) ดานการวิจัย ตัวบงชี้ท่ี  4.3 
ตัวบงชี้ท่ี  4.1 

และ 4.2 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ  สมศ. 
3+ 

     (3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี้ท่ี  5.1 

และ 5.2 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ  สมศ. 
2+ 

     (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ตัวบงชี้ท่ี  6.1 
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ  สมศ. 
1+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 
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ตารางมุมมองดานบริหารจัดการที่สําคญัและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

มุมมองดานบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ี

ดานปจจัย
นําเขา (I) 

ตัวบงช้ีดาน
กระบวนการ 

(P) 

ตัวบงช้ีดาน
ผลผลิต หรือ
ผลผลิต (O) 

รวม 

1.  ดานนักศึกษา ผูมีสวนได
สวนเสีย 

- 
ตัวบงชี้ท่ี  2.6, 

2.7, 3.1, 3.2, 5.1 
และ  5.2 

ตัวบงชี้ท่ี  2.8 และ
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

ของ สมศ. 
7+ 

2.  ดานกระบวนการภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี  
2.5 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1, 
2.1, 2.4, 4.1, 

6.1, 7.1, 7.3, 7.4 
และ  9.1 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ สมศ. 

10+ 

3.  ดานการเงิน 
ตัวบงชี้ท่ี  

4.3 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ  สมศ. 

2+ 

4.  ดานบุคลากร การเรียนรู 
และนวัตกรรม ตัวบงชี้ท่ี  

2.2 และ 2.3 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2  
และ  7.2 

ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ
ของ  สมศ. 

4+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษา 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ  80  มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวน  การดําเนินงานหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2  ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา  (ถามี) 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  ตามแบบ  มคอ. 3 
และ มคอ. 4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม  (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 
(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ. 7  ภายใน  60  วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

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

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน  มคอ. 7  ปท่ีแลว 

(8) อาจารยใหม  (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(10) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ  50  ตอป 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร  เฉล่ียไมนอยกวา  
3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  เฉล่ียไมนอยกวา  3.5  จากคะแนนเต็ม  5.0 
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หมายเหต ุ 1.  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค

ของสถาบันฯ  หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  ท้ังนี้  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการ
ดําเนินการท่ีบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยเกณฑการประเมินผานคือ  มีการดําเนินงานตาม
ขอ 1 - 5  และอยางนอยรอยละ  80  ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
   2.  กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบ
ซอม อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ  4  และขอ  5  เปนดังนี้ 
    ขอ  4  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา / รายวิชา  และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6  ภายใน  60  วัน  หลัง
สอบซอมใหครบทุกชุดวิชา / รายวิชาท่ีเปดสอน 
    ขอ  5  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ. 7  หลัง
ส้ินสุดปการศึกษา  ภายใน  90  วัน หลังสอบซอม 
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ภาคผนวกที่  2 
 

ตารางแนวทางปฏิบัตติามตัวบงชี้คณุภาพ (Key Quality Indicators : KQI 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

องค
ประ 
กอบที่ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(Key Quality 
Indicators : 

KQI) 

ส่ิงที่
ประเมิน 

คา
น้ําหนกั 

ผู
รวบรวม
และสรุป
ขอมูล 

ผู
ตรวจสอบ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนการ
ดําเนินงาน 

    1 

1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

P    

ใหคณะวิชาหรือหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ เปนผู
กําหนดผูรวบรวมและสรุป
ขอมูล   และผู ตรวจสอบ
ขอมูลท่ีชัดเจน 

การผลิตบัณฑิต      

2.1  ระบบและ
กลไกการพัฒนา
และบริหาร
หลักสูตร 

P     

2.2  อาจารยประจํา
ท่ีมีหนาท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I     

2.3  อาจารยประจํา
ท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

I     

2.4 ระบบการ 
พัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

P     

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  หองสมุด 
อุปกรณการศึกษา 
และสภาพแวดลอม
การเรียนรู 

I     

 
      *คานํ้าหนักสถาบัน  เปนคากระจายน้ําหนักระดับมาตรฐานและระดับตัวบงชี้ระดับสถาบัน / กลุมสาขาวิชา       

                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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องค
ประ 
กอบที่ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(Key Quality 
Indicators : 

KQI) 

ส่ิงที่
ประเมิน 

คา
น้ําหนกั 

ผู
รวบรวม
และสรุป
ขอมูล 

ผู
ตรวจสอบ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

2.6  ระบบและ
กลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

P     

2.7 ระบบและ 
กลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

P     

2 

2.8 ระดับ 
ความสําเร็จของ
การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

O     

กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

     

3.1  ระบบและ
กลไกการให
คําปรึกษาและ
บริการดานขอมูล 
ขาวสาร 

P     

3 

3.2 ระบบและ 
กลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

P     

การวิจัย      4 
4.1 ระบบและ 
กลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

P     

 
 
 
 
 

*คานํ้าหนักสถาบัน  เปนคากระจายน้ําหนักระดับมาตรฐานและระดับตัวบงชี้ระดับสถาบัน / กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร 
                            และสังคมศาสตร 
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องค
ประ 
กอบที่ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(Key Quality 
Indicators : 

KQI) 

ส่ิงที่
ประเมิน 

คา
น้ําหนกั 

ผู
รวบรวม
และสรุป
ขอมูล 

ผู
ตรวจสอบ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

4.2 ระบบและ 
กลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

P     4 

4.3 เงินสนับสนุน 
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอ
จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

I     

การบริการ
วิชาการแก
สังคม  

     

5.1  ระบบและ
กลไกการบริการ
ทางวิชาการแก
สังคม 

P     

5 
 

5.2 กระบวนการ 
บริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอ
สังคม 

P     

การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     6 

6.1  ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P     

 
 
 *คานํ้าหนักสถาบัน  เปนคากระจายน้ําหนักระดับมาตรฐานและระดับตัวบงชี้ระดับสถาบัน / กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร 

                            และสังคมศาสตร 
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องค
ประ 
กอบที่ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(Key Quality 
Indicators : 

KQI) 

ส่ิงที่
ประเมิน 

คา
น้ําหนกั 

ผู
รวบรวม
และสรุป
ขอมูล 

ผู
ตรวจสอบ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

การบริหารและ
การจัดการ 

     

7.1 ภาวะผูนําของ 
สภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

P     

7.2  การพัฒนา
สถาบันสูสถาบัน
เรียนรู 

P     

7.3  ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

P     

7 
 

7.4  ระบบบริหาร
ความเส่ียง 

P     

การเงินและ
งบประมาณ 

     8 
 

8.1 ระบบและ 
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

P     

ระบบและกลไก
ในการประกัน
คุณภาพ 

     9 
 

9.1  ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

P     

ส่ิงที่ประเมิน :   I = Input (ปจจัยนําเขา)          
P = Process  (กระบวนการ) 

O =  Output / Outcome (ผลผลิต / ผลลัพธ) 
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หมายเหต ุ  

 1.  ตัวบงชี้คุณภาพในแตละมาตรฐาน ยึดถือตัวบงชี้คุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. ในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  มีนาคม 2550 และตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ. 
ในคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา กรกฎาคม 2549  และเอกสารปรับแกขอความคูมือของ 
สมศ. ปรับปรุงแกไขเมื่อ ธันวาคม 2549 (เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อ 30 มีนาคม 2550) 

 2.  ผูรวบรวมและสรุปขอมูล  ใหแตละหนวยงานในขอ 2 ระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบดานขอมูล
(จัดทําเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานตางๆ  ของตัวบงชี้คุณภาพทุกตัว ท้ังของ สกอ. และ สมศ. 

  3.  ผูตรวจสอบขอมูล  คือคณะกรรมการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีตองจัดทําคูมือคุณภาพ และ 
SAR (คณะวิชาท้ัง 2 คณะรวมสาขาวิชาโดยสํานักงานวิชาการฝายบริหารและการพัฒนาโดยสํานักอธิการบดี   
ฝายกิจการนักศึกษาโดยสํานักงานกิจการนักศึกษา ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมโดยสํานักงาน
วิชาการ และสํานักหอสมุด โดยบรรณารักษ) หรือโดยการระบุชื่อบุคคลใหเปนผูตรวจสอบขอมูล 

 ท้ังน้ี เพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงานเมื่อมีการตรวจเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก 
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ภาคผนวกที่  3 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 

1. อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
6. คณบดีคณะศาสนศาสตร กรรมการ 
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
8. รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารดานการวางแผนฯ กรรมการ 
9. หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. กําหนดนโยบาย วางแผนงานใหเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย 

2. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใหทันสมัย เปนมาตรฐานและสอดคลองกับหลักการและ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
ตางๆ 

4. ประสานงานและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระบบ เพ่ือใหการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามีความคลองตัวและประสบผลสําเร็จ 

5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหสภาวิทยาลัยแสงธรรมทราบ 
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คณะกรรมการวางแผนพฒันาและการประกันคุณภาพ คําสั่งวิทยาลัยแสงธรรม  ที่ 21/2553  
1. บาทหลวง ดร. ชาติชาย  พงษศิริ  ประธาน 
2. บาทหลวง ไชโย  กิจสกุล รองประธาน 
3. บาทหลวง ธรรมรัตน   เรือนงาม กรรมการ 
4. บาทหลวง วิรัช   นารินรักษ กรรมการ 
5. บาทหลวง ดร. อภิสิทธ์ิ   กฤษเจริญ กรรมการ 
6. นางสาว ลัดดาวรรณ  ประสูตรแสงจันทร กรรมการ 
7. นางสาว ทิพยา   แสงไชย กรรมการ 
8. นางสาว ปนัดดา   ชัยพระคุณ กรรมการ 
9. นาย พีรพัฒน   ถวิลรัตน กรรมการ 
10. นาย พิเชษฐ   รุงลาวัลย กรรมการ 
11. นาย ทวีศักดิ์   เดชาเลิศ กรรมการ 
12. นางสาว จิตรา  กิจเจริญ กรรมการ / เลขานุการ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
1. พิจารณาดัชนีและเกณฑการตรวจสอบและการประเมินระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

2. จัดทําแผนงานการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3. วางนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. แตงต้ังผูตรวจสอบและผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยตออธิการบดี 

5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา
และหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ 

6. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบและผลการประเมินประจําปเพ่ือเสนอตออธิการบดีและท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

7. ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ท่ีวิทยาลัยและ / หรือคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยมอบหมาย 

 
นอกจากคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีมีภาระหนาท่ีในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามกลไกของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยแลว แผนกประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวางแผน พัฒนา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักอธิการบดี ฝายวางแผนและการพัฒนายังมีการกําหนดภารกิจเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ ตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ป
การศึกษา 2551 ดังนี้ 
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คําส่ังวิทยาลัยแสงธรรม 

ที่  34/2553  
เรื่อง “ แตงต้ัง กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน และ

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ” 

 

1.  กรรมการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงาน (IQA หนวยงาน) 

 1.1  สํานักงานอธิการบดี    นางสาวลัดดาวรรณ  ประสูตรแสงจันทร 

 1.2  สํานักงานฝายบริหาร     นางสาวจิตรา  กิจเจริญ 

 1.3  สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา   นางสาวปนัดดา  ชัยพระคุณ 

 1.4  ศูนยวิจัยคนควา ศาสนาและวัฒนธรรม  นางสาวจิตรา  กิจเจริญ 

 1.5  คณะวิชา / ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ นายทวีศักด์ิ  เดชาเลิศ 

2.  คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  (IQA  กลาง) 

  2.1 บาทหลวง ดร. ชาติชาย  พงษศิริ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี             
        ประธานกรรมการ 
  2.2 อาจารยทวีศักด์ิ  เดชาเลิศ  IQA คณะวิชา / ศูนยสงเสริมฯ             
        กรรมการ 

  2.3 นางสาวจิตรา  กิจเจริญ   IQA สํานักงานฝายบริหาร / IQA ศูนยวิจัยฯ 
                   กรรมการ 

  2.4 นางสาวปนัดดา  ชัยพระคุณ  IQA สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา              
        กรรมการ 

  2.5 นางสาวลัดดาวรรณ  ประสูตรแสงจันทร   IQA สํานักงานอธิการบดี               
        กรรมการ / เลขานุการ 

 
 
 
 

 


