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บทท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
องค์ประกอบคุณภาพที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และองค์ประกอบตามนโยบาย
สถานศึกษา  มีจ านวน 10  องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่   1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  องค์ประกอบที่   2  การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบที่   3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  องค์ประกอบที่   4  การวิจัย  
  องค์ประกอบที่   5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  องค์ประกอบที่   6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบที่   7  การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบที่   9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  องค์ประกอบที่   10 สถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
 ภายในองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัวบ่งชี้  โดยแยกเป็นตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 20 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ในตารางที่ 3.1 
ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 3.1  สรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพ 11 
        ด้าน 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ รวม 
1.  ปรัชญา ปณิธาน   
    วัตถุประสงค์ และ  
     แผนด าเนินการ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  

1 

2.  การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 
2.3 และ  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,  2.4, 
2.6 และ 2.7 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
7 

3.  กิจกรรมการพัฒนา 
     นักศึกษา 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

- 2 

4.  การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2  3 
5.  การบริการทาง 
     วชิาการแก่สังคม 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2  

2 

6.  การท านุบ ารุงศิลปะ 
     และวัฒนธรรม 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  

1 

7.  การบริหารและ 
     การจัดการ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1,  7.2, 

และ 7.4 
 

3 

9.  ระบบและกลไก 
     การประกันคุณภาพ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  

1 

10. สถานศึกษา 3 ดี - ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 2 
รวม 3 17 2 22 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ตารางที่ 3.2  สรุปตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน 
                การอุดมศึกษา 
  

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 
10.2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 

ที่ 1,2,3 และ 4 
2+4 

2.  มาตรฐานด้านการบริหาร 
     จัดการอุดมศึกษา 
          ก.  มาตรฐานด้าน 
              ธรรมมาภิบาลของการ  
              บริหารการอุดมศึกษา 

 
 
- 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,  
2.4, 7.1, 7.3, 7.4, 

8.1 และ 9.1 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.  
ที่ 12 และ 13 

 
 

7+2 

          ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจ 
              ของการบริหารการ 
              อุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3, 
2.5 และ 4.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 

5.1, 5.2, 6.1, 
10.1, 11.1 และ 

11.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8, 
9, 10, 11, 14 ,15, 

16, 17, 18 16+9 

3.  มาตรฐานด้านการสร้าง 
     และพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
     และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ 

7.2  
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 

5, 6 และ 7 2+3 

รวม 4 21 2+18 27+18 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ตารางท่ี 3.3  สรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมุมมองด้านบริหาร
       จัดการ  
 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี  
    ส่วนได้ส่วนเสีย  

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 
5.1, 5.2, 11.1 

และ 11.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 
10.2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 

และ 18 

10+7 

2. ด้านกระบวนการภายใน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 
2.1, 2.4, 4.1, 
6.1, 7.1, 7.3,  
7.4, 9.1 และ 

10.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
10, 11, 12, 13, 
15, 16 และ 17 11+7 

3. ด้านการเงิน  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  - 2 
4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ 
    และนวัตกรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ  
2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
และ 7.2  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่  
5, 6, 4 และ 14 4+4 

รวม 4 21 2+18 27+18 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 3.4  สรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสถาบัน
       อุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและ 
     ความพร้อมในการจัด 
     การศึกษา 

    

     (1) ด้านกายภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  - 1 
     (2) ด้านวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 

2.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, 

2.6 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 

14 
5+1 

     (3) ด้านการเงิน  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 1 
     (4) ด้านการบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 และ 
9.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
12, 13, 15, 16 

และ 17 

6+5 

2.  มาตรฐานด้านการ 
     ด าเนินการตามภารกิจของ  
     สถาบันอุดมศึกษา 

 
 

 
 

  

     (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 3.1, 
3.2 และ 10.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 
10.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1, 
2, 3 และ 4 

6+4 

     (2) ด้านการวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 
4.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5, 
6 และ 7 

3+3 

     (3) ด้านการให้บริการทาง 
          วชิาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2, 
11.1 และ 11.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8, 
9 และ 18 

4+3 

     (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
10 และ 11 

1+2 

รวม 4 21 2+18 27+18 
 
 ส่วนงานระดับคณะ ศูนย์ ส านัก และภาควิชา จะต้องพิจารณาองค์ประกอบ ตัวชี้วัดประเมิน 
และเกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ โดยด าเนินการในองค์ประกอบต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงาน 
 

หน่วยงานที่ต้องรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย 
คณ

ะ 
ภา

ควิ
ชา

 
ส า

นัก
งา

นอ
ธิก

าร
บด

 ี
กอ

งก
ลา

ง 
กอ

งบ
ริก

าร
กา

รศ
ึกษ

า 
กอ

งแ
ผน

 
กอ

งพั
ฒน

าน
ักศ

ึกษ
า 

สถ
าบั

นว
ิจัย

แล
ะพั

ฒน
าช

าย
แด

นภ
าค

ใต
 ้

ส า
นัก

งา
นผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

สถ
าบ

ันว
จิัย

 ฯ
 

ศูน
ย์ว

ิทย
าศ

าส
ตร

์ 
ศูน

ย์ศ
ิลป

วัฒ
นธ

รร
ม 

ส า
นัก

วิท
ยบ

รกิ
าร

แล
ะเ

ทค
โน

โล
ยสี

าร
สน

เท
ศ 

ส า
นัก

งา
นผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ
 

ศูน
ย์บ

รร
ณ

สา
รส

นเ
ทศ

 
ศูน

ย์ค
อม

พิว
เต

อร
์ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

 
               

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน / / / / / / / / / / / / / / / / 
องค์ประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต                 
2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร / / /              

2.2  อาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก / / /              

2.3  อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ / / /              

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน / /  /     /    /    

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม                
การเรยีนรู ้

/ *  * * *  *     *  * * 

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน / / /              

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตาม  
คุณลักษณะของบัณฑิต 

/ / /              

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม ท่ี
จัดให้กับนักศึกษา 

/ / / /    /         

องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล   
        ข่าวสาร 

/ /  /    /         

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา / / / /    /         

องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย                 

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ / /       / /       

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

/ /       /        

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวน 
        อาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

/ / /      /        

องค์ประกอบท่ี  5 การบริการทางวิชาการสังคม                 

5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม / / /      /    /    
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ      

สังคม 
/ / /      / / /  /   / 
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หน่วยงานที่ต้องรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบท่ี  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 
6.1    ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  / / /      /   /     
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ                 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ  

สถาบัน 
/ /       /    /    

7.2    การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรยีนรู ้ / /  /     /    /    
7.3    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ / * * * * * * * * * * * / * * / 
7.4    ระบบบริหารความเสีย่ง / /  /     /    /    
องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ                 
8.1    ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ /   *             
องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                 
9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / /  /     /    /    
องค์ประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3 ดี                 
10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) / /  /    /         
10.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้  
        เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกดิพฤติกรรม 

/ /  /    /         

องค์ประกอบท่ี 11  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                 
11.1 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านการ 

ส่งเสริมวิชาชีพครู  วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

/                

11.2 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านการส่งเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

/                

รวม   27  22 12   10 1 1 1 6  12 3 2 2 9 1 1 3 
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หมายเหตุ   *  หมายถึง หน่วยงานผู้ให้/ รวบรวมข้อมูล 
   ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 มีผูร้ับผดิชอบร่วมกันหลายหน่วยงาน ดังนี ้
       เกณฑ์ข้อที่ 1และ 2 ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 

      เกณฑ์ข้อที่ 3  ให้กองกลาง (ฝุายอาคารสถานท่ี) และศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 
      เกณฑ์ข้อที่ 4  ให้กองบริการการศึกษาและกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมลู 
      เกณฑ์ข้อที่ 5  ให้กองกลางเป็นผู้รวบรวมข้อมูล 
  ตัวบ่งช้ีที่ 11.1 และ 11.2 สามารถเพิ่มเป็นตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของหน่วยงานนั้นๆ ได ้
  ให้หลักสูตรรับผิดชอบตัวบ่งช้ีที่ 2.1  2.6 และ 2.7 โดยท าเป็นบันทึกข้อความพร้อมหลักฐานส่งภาควิชา 
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

 

 
 

หลักการ             
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา  ปณิธาน  และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ตลอดจนสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลง
กระแสโลก 
 ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคม
โดยรวม  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                   
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน                         
 3.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา 
 4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  
  Framwork  for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8. หลักการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้      จ านวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ 
 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม และการท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในการด า เนินภารกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สถาบัน
ด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ตลอดจนมีการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน   
   ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้น
ของสถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ ป รั ช ญ า ห รื อ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551-2554) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน         
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

มีการด าเนินการ 
      2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        8 ข้อ 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
1.   มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง

กับนโยบายของสภาสถาบัน โดย
การมีส่ วนร่ วมของบุ คลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า บั น 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 
2551 -2565 )  และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551-2554) 
 

1.1   มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน หากสถาบันได้ก าหนด
ปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันความทบทวน
ว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้
แนใ่จว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดย
ทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตาม
สภาพการณ์ที่ เปลี่ยนไป ควรเป็นการก าหนดร่วมกันทั้ ง
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกับปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
ปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของสภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้น
ของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า
ปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์
สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่
สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือ
น าสถาบันไปสู่ความส าเร็จที่ พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ (vision)  พันธกิจ (mission)  เปูาประสงค์ (goal)  
และวัตถุประสงค์ (objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะห์
จุ ด แ ข็ ง  ( strength)   จุ ด อ่ อ น  ( weakness)   โ อ ก า ส 
(opportunity)  และภัยคุกคาม (threat)  เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน 
อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์
และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์
ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับของทุกผ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกับ
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึง
วิสัยทัศน์กลยุทธ์และเปูาหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนด
หน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

2.2 มีการก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ           
แต่ละหน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

3. มีกระบวนการแปลงกลยุทธ์ เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4             
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
แล ะกา รท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ 
Balance scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเปูาหมาย (target) ของแต่
ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับ
การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝุาย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

 

 สถาบันควรจัดท าปฎิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 
4 พันธกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและสร้างความ
เชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่
เหมาะสม 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

 

 มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เทียบกับค่าเปูาหมายเสนอต่อ
ผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่
เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

 มีการประเมินผลการด า เนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดย
เปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับ
ค่าเปูาหมาย และน าผลการประเมินบรรจุเข้าวาระเพ่ือ
พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบัน
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มี กา รมอบหมายผู้ รั บผิ ดชอบในการด า เนิ น ง านตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดท าแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการ
ปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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หลักการ 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้
มาตรฐานตามก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ใน
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน (จ) อุปกรณ์
การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
ตามท่ีกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนด  
  
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง      

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  
  Framwork for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8.  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
 9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน
  รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้   จ านวน  8  ตัวบ่งชี้   คือ  
 2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  2.2   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  2.4   ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
  2.5   ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  2.8   ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 58 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร   มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวก 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย 
 ( หมายเหตุ  : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา
ที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตวับ่งชี้ทีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมให้มีการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ทุกหลักสูตร 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
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หมายเหตุ  : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรอบปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้ นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ 
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็น ชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 

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

มีการด าเนินการ 
          2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร

ใหม่และปรับปรุ งหลักสูตรตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ ก า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่ รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่ หรือ
หลักสูตรปรับปรุง  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควร
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตใน
สาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด  การผลิต
บัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่  สถาบันมีความพร้อมใน
การจัดการการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่  นอกจากศึกษา
ความต้องการหรือความจ าเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์
ทรัพยากรของการด าเนินการของหลักสูตรใหม่และค านวณ
จุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของ
สาขาวิชานั้นๆ  ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่
รับบัณฑิตเข้าท างาน  เพ่ือให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการ
พิจารณาตามระบบที่สถาบันก าหนด เช่น คณะกรรมการ
บริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เป็นต้น  และน าเสนอสภา
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์ม
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก
วันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2.1 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติ
การปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรที่มีผู้สมัครน้อย หรือ
หลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นต้น 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์การปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่าน
การอนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ ตามที่สถาบันก าหนด เช่น 
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และ
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา
สถาบันอนุมัต ิ

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ช าติ  หมายถึ ง  ต้ อ งมี ก า ร
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม
ตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก 
ก) ส าหรับหลักสูตรสาชาวิชาต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

3.2 มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้
กลาง) ทั้ งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหาร
บุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและให้
ค าแนะน านักศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.3 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  ผู้ บริหารหลักสูตรควร
ท าการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่ างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ด าเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กร
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน และด าเนินการขอรับรองตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมให้มีการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุก
หลักสูตร 

4.1 สร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุด
เดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะ
วิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา  เพ่ือวัดคุณภาพ
ของการด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 

4.3 มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มให้
ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรมการที่
เกี่ยวข้อง 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
แล ะมี ก า ร พั ฒนา หลั ก สู ต รทุ ก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 
4  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมให้มีการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้ทุกหลักสูตร 

 

 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร ด าเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 
จนท าให้ผลการด า เนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและ            
ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 

[ 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้ น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจและจุดเน้นของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2  แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5            
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 
=  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนน   =   
 
หรือ 
 1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
= ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
 2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
  

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก                                                                     
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา                                                                
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

  100 
 

  5 
 

  5    
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 หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บาง
สาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ และในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของ
สถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
หรือ 
 2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
=   

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้  =   
 
หรือ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ       
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  100 

  5 
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1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี      
ที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  

คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
 1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 
 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบ 
กับปีท่ีผ่านมา                                                                                                                      
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบ 
กับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 5 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อ
การสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความ
คิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเปูาหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

มีการด าเนินการ 
         2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มี แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวั ดผล แ ละมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่ มีการวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

  ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุ มข้อมูลที่ ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
1.1  ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน 
รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ใน
การวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนด
อัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และการพัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามา
สู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและ
ภายในสถาบัน 
1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training 
needs) ของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน  
เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด 
และสามารถน าความรู้ที่ ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมิน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า รนี้ ไ ด้   ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
(competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  
เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน  การ
หมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ  การเข้าศึกษาในโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
1.3 ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือ
ใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้ง
การสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์
ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้อาจารย์หรือ
บุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่สถาบันวางแผนไว้ 

  2.2 มีการวิเคราะห์งาน  (job analysis) โดยก าหนดให้มีการ
อธิบายลักษณะงาน ( job description)   การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification)  รวมทั้ง
ความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและ
ทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

  2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มี
รูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน 
(career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  วิเคราะห์ปริมาณการ
เข้า – ออกของบุคลลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

  2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
และสร้ า งขวัญและก า ลั ง ใ จ ให้
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 สร้ า งบรรยากาศของสถาน ที่ ท า ง าน ให้ น่ าอยู่  ตั้ ง แต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน  การจัดสวัสดิการ  การ
เอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน  การ
สร้างบรรยากาศของความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์
และบุคลากรสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัล
ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเร็ว   มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มี
ศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสาร
การขอรับรางวัล  ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล 
หรืองานธุรการอ่ืนๆ 

  3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ  พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

  3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้
ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสาย
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

สนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
  3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน  เปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือใน
การท างาน  มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง
ผู้ บั งคับบัญชาและผู้ ใต้ บั งคับบัญชา  รวมทั้ ง ระหว่ า ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน  เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและ
พัฒนางานร่วมกัน 

  3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปูองกันและ
ส่งเสริม  มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ  ส่งเสริมการออกก าลัง
กายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย  
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้ และทักษะที่ ได้ จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

  ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ใน
การเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควรก าหนดแนวทาง 
หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการ
พัฒนา  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการ
ปรับปรุงตนเอง  โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้
และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือ
ใช้กลไกการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา  เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการ
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

 

 สถาบันจัดให้มีการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเปูาหมายของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเปูาหมายนั้น
ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่ น สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการ
นักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่             
ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 

FTES ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง

น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือการจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

หมายเหตุ : 
 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
 2. การคิดค านวณ FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
          1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
            6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          7 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล 
สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมี
ห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
หมายเหตุ : 
 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายงิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ ไม่มีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ 
และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

มีการด าเนินการ 
     2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มี ร ะบบและกล ไกการประกั น

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ยืดหยุ่น และหลากหลาย  สามารถตอบสนองความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน  ยอมรับความสามารถที่แตกต่าง
และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้ เรียน  เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่ เน้นการ
วิเคราะห์  การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
และลงมือปฏิบัติจริง  ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้  จัดการเรียน
การสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

  1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท า
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

  1.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชา  และมีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสู ตร  มี
ร ายละ เ อี ยดของร ายวิ ช าและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบ

2.1 อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย 

-  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อ 
ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผล
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

จากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      -  ลักษณะของการด าเนินการ  เป็นการระบุค าอธิบาย
รายวิชา จ านวนชั่วโมงการสอน และการให้ค าปรึกษา 

-  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นการอธิบาย
ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน  วิธีการ
สอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  แผนการสอนและการประเมินผล  ในแต่ละคาบเรียนมี
การระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
หัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ 

-  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร 
หนังสือ ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 

-  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา มี
การประเมินกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลจากแหล่ง
หลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน
ให้ผู้เรียนในคาบแรกท่ีพบผู้เรียน 

2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งใน
ระหว่างภาคการศึกษา (formative evaluation) และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่ ง เสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมี
รายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ  อภิปรายกลุ่ม  สัมมนา  ท ากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรืองานวิจัย  เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและ
ฝึกประสบการณ ์

3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติ
จริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มี ก า ร ให้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ทา ง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน

 
 ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก

บุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎี        
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
 

ไปใช้ในเชิงปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย  การ
ด าเนินการนี้อาจท าโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบวิชา น านักศึกษา
ฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอก
สถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ เป็นต้น 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน
ในรายวิ ช าที่ รั บผิ ดชอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ในการ พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การ
สอนที่ผ่านมา โดยการท าวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่  ควรปรับปรุงด้านใด  อย่างไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 

  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็น
ของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
ของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องเรียน  คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  หนังสือ  
ต ารา  และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น  น าผลการประเมิน
ความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีการระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า  มีการน าการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างไร 

7. มี กา ร พัฒนาหรื อปรั บปรุ ง กา ร
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร  ท าหน้าที่ต่อไปนี้ 

-  พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เ พ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ ์

-  ติดตาม  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาและ
ภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผล
การประเมินของผู้ เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่
สูงขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

-  ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์
และกรอบเวลาที่ก าหนดทุกปีการศึกษา 

-  ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิด
รายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ
ผู้เรียน / ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมิน
อิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะของบัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหาร
จัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการ
ปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการ
วิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าด้านความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

มีการด าเนินการ 
          2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
นาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ต า ม แ ผ น ก า ห น ด
การศึกษาของหลักสูตร 
 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ารวจหรือวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่สนองความต้องของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด  โดยน า
ข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน  ปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น  และเหมาะสมกับสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  โดยค านึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติด้วย  มีการก าหนดเป็นเปูาหมายการผลิต
บัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ผู้ที่รับผิดชอบในการ
ผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน  การวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ พึ งประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าข้อมูลจากผลการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพาะประเด็นการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร  โดยอาจมี
การเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนด เพ่ือให้
ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้อง
พัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณา
การระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ
นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการท างานจริงได้ 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับ
ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วย
ส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  มีการประชุมวิพากษ์
การจัดการเรียนการสอน  สื่อการสอน และวิธีการประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการ
เรียนรู้ขั้นสูง  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
สะท้ อนความสามารถ ในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ เ รี ย น 
(performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็น
ฐาน 

2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหา
งบประมาณ หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา  ภาควิชาสนับสนุน  ส่งเสริมการใช้
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษาและ
อาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพ่ือให้การ             
เรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่
เกิดข้ึนในที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้  

4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการท้ังภายในสถาบันและนอกสถาบัน 

4.3 หากเป็นไปได้  อาจมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมี
โอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน  ผู้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่
ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา  เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงาน
วิชาการให้ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่ 

5. มี กิ จ กร รม เส ริ มส ร้ า งคุณธ รรม
จริ ยธรรมให้ แก่นั กศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 
 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5.2 มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน  โดยมีการประเมินผลที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการ
เรียน หรือต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัย
ส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึ งควรมี
การวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม          
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ   
ตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ : 
 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือ
เข้าร่วมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สภาวิชาชีพ) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

มีการด าเนินการ 
         2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
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หลักการ 
 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 6.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framwork for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน  2   ตัวบ่งชี้   คือ 
 3.1    ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น 
ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  และ (3) การจัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

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

เต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
 

1.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
สุขภาพทั้งทางกายและทางจิต  ข้อมูลด้านการเรียน  ข้อมูล
ครอบครัว  และบุคคลที่สถาบันติดต่อเม่ือนักศึกษามีปัญหา 

1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา  มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการท่ีเหมาะสม ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ท า
ให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีระบบการ

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ  เพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษารูปแบบของการ
ปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบัน เช่น ฝุายกิจการนักศึกษามี
หน่วยให้บริการหรือให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหา
ชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) 
ส าหรับให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา
วิกฤตและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และมีระบบการ
ดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับ
บริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
นักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางใน
กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบัน
ที่จะดูแลได ้

1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการ
ดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และ
สร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับ
ครอบครัวของนักศึกษา เพ่ือร่วมมือกันกันแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษา 

1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการให้บริการ 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 

2.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  บอร์ด  เว็บไซต์  
ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  การรับสมัครงาน  ข่าวสาร
วิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษา
จ าเป็นต้องรู้ 

2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการให้บริการ 

2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
3. มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า

ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน 
เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  และ
มีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
เหมาะสมต่อไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพ่ือฝึกทักษะ
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพ 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า  และมีการจัดท าฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  เว็บไซต์  จดหมายข่าวฯลฯ ส าหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม
การประชุมวิชาการ  การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ  ข้อมูลแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ  ทุนวิจัย  การรับสมัครงาน  ข่าวสารวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ 

4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร  การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  การท า
วิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ  การเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้
ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดี
แก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าแล้ว ยังท าให้ศิษย์เก่าและ
อาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ให้บริการ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าว
ให้ศิษย์เก่ารับรู้ 

5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่         
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา  ฝุาย  คณะ  
หรือสถาบัน  มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการทุก
ด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน  และน าเสนอ
ผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ  และผู้บริหารระดับคณะ  
สถาบัน 

  6.3 คะแนนเฉลี่ของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามี
การบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการด้านใดยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ  ปัญหาอุปสรรค  
เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

7.1 น าผลการประเมินคุณภาพหารให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทุกระดับ  และมีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการ  โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย
ที่ก าหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่
ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจในบริการที่สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการ
ให้บริการในระยะต่อไป 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง   
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) 
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 

 ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2  
 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง 
 สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

มีการด าเนินการ 
            2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        6 ข้อ 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2          : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการก าหนดแผนการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน  นอกเหนือจาก
การพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้ง
ที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่สถาบันก าหนด และสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 

  1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่
นอกเหนือ จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการท ากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกั น คุณภ าพกา รศึ กษ าแก่
นักศึกษา 
 

 

 สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพ และก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการด าเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพใน
โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากสถาบัน 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
         -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
         -  กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
         -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
         -  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรม 
         -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.1 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันควรส่งเสริม
ให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรม
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันต้อง
ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภท
กิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรม
วิชาการรวมอยู่ด้วย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือ
บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดท าข้อเสนอโครงการให้



  
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 88 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝุายกิจการศึกษา
ของสถาบัน)  โดยมีค าอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่
จัด  ลักษณะของกิจกรรม  กลุ่มเปูาหมาย  และวิธีการประเมิน
ความส าเร็จ  และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ 

3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลปูอนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม  
โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน  และให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM : 
knowledge management)  การให้นักศึกษาน าเสนอผล
การด าเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพ่ือให้นักศึกษา
กลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ
วางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ การ
ประเมินความส าเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน  อาจารย์ที่รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษา 
ควรมีการประชุมกับสถาบันภายนอก เพ่ือส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
ทั้งนี้  สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่าง
สถาบันด้วย 

4.3 ในแต่ละปี  สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษา
ระหว่างสถาบันมีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ ได้จากการท ากิจกรรม  หรือ
น าเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละสถาบัน  รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพ่ือสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบัน  มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
สถาบัน เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการท างาน
ร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
5. มีการประเมินความส า เร็จตาม

วั ต ถุ ป ระส งค์ ข องแผนการ จั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

5.1 สถาบัน (ฝุายกิจการนักศึกษา) มีระบบการติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

5.2 สถาบันก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม 
และน ารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็น
ภาพของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้า ใจ  และ
ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา จากรายงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพ่ือจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุ
เท่าท่ีควร 

  6.2 สถาบันน าเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดม
ความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรม
นักศึกษา 
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หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ

ความพร้อมของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์  การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณา
การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

   

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
 6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  
ตัวบ่งชี้      จ านวน  3   ตัวบ่งชี้   คือ 
 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

องค์ประกอบที่  4   การวิจัย 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ    
จัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น  ซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงนิ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการ

วิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่ างน้อย

ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือให้ค าปรึกษาและ

   สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ  

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

    สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
    professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  : 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 

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

มีการด าเนินการ 
      2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
       6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อตาม 
เกณฑ์ทั่วไป และ     
ครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
กลุ่ม 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ

ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์  เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
เปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์  
ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มท่ีรับผิดชอบ และมี
งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพื่อบรรลุตาม
เปูาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

  1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยเพื่อให้
สามารถด าเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 

 

 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น  1)  การก าหนดให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์  2)  
การก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์  3)  การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการ
บรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor)  หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงาน
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

สร้างสรรค์ของอาจารย์  4)  การจัดให้มีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริม
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ  5)  การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์
ท่ีเกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้ า น จ รร ย าบรรณกา รวิ จั ย แก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น 
วิเคราะห์ก าลังคน วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์   
นักวิจัย  และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)  ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน  ท าการก าหนดกฎเกณฑ์  แนวทาง
ก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยก าหนดเป็นภาระงานที่
ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับ
ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล  กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจ
เริ่มจากการฝึกอบรม  การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดย
ได้รับการแนะน าหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส  การ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ  การช่วยให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา  กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้น
น านอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดคือ การส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีม
ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือ
นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วย
วิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้
นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง  การให้ผลตอบแทน  
หรือการให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัด
บรรยากาศและการบริการต่างๆ ในสถาบันให้เหมาะสมและจูง
ใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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4. มี ก า รจั ดส ร ร งบประมาณของ

สถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 

 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงทุนจากภายนอกอาจท าได้
ยาก ดังนั้น สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้าง
ผลงานที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนอกสถาบันในโอกาสต่อไป 
ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบัน
อาจจั ด ให้ มี ร ะบบสนั บสนุ น  เช่ น  กา รจั ด ให้ มี ข้ อมู ล 
รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัย
สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มี
คณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพ่ีเลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ 
และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพ่ือมี
โอกาสได้รับทุนวิจัยมากข้ึน 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรหรือจัดหาแหล่งสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการ
วิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิ จั ย  ควรประกอบด้ วย  1 ) 
งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถผลิตผลงาน
ระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือ
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย   
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัย
หลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็น
จุดเน้นของสถาบัน ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่
หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้
ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้อง
จัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้
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ของหน่วยงานอ่ืนได้ เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของ
นักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้ง
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยัง
หมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การ
สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์กับหน่วยงาน อ่ืนที่มีชื่ อ เสียงทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical 
leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่าง
น้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  2) ข้อมูลด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่
ผ่านมา  3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบัน
ในการเผยแพร่ผลงาน   4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ
สถาบันในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา  5)  ข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบัน
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 
 

 

  สถาบันจัดให้มีระบบการประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุน
ทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และ
นักวิจัย เช่น “การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งใน
ประเด็น  งานวิ จั ย เสร็ จทันก าหนดเวลา คุณภาพของ
ผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การ
ประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความ
เหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และ
นักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ใน
ประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และ
นักวิจัย  เป็นต้น 
 



  
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 96 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

 

  สถาบันน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง โดย
ก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือการปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือ
หน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณที่ต้อง
ใช้หากจ าเป็น ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ 
จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยตามที่ก าหนด 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ น  หรื อจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจน
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสรสนเทศของ
กลุ่มเปูาหมาย  การสนทนากับกลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ (focus 
group)  การติดต่อสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก  การใช้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม 
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพ่ือ
ตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมทั้งการร่วม
ใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :   การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่
ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะ
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้อง
จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญา
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งทีเ่ผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้
และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  : 

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมทาง
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.   มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2   :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในท่ีประชุม
วิชาการท่ีมี peer review ในประเด็นต่อไปนี้  1) การจัดให้มี    
พี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับ
น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร  2) การ
สนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความของอาจารย์
และนักวิจัย ที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   3) 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย
หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์  4) การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ท้ังนี้ การ
สนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของ
แต่ละสถาบัน 

2. มี ร ะบบและกล ไกการ รวบร วม          
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ค ว า ม รู้ จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ท่ี
คนท่ัวไปเข้าใจได้ และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลเปูาหมายโดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรร
ผลงานท่ีน่าจะเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป จัดให้มีการสัมภาษณ์
อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้
ท่ีน่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ท่ี
ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ค ว า ม รู้ จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

 น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
เป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผน
ตลอดจนการติดตาม 
ข้อมูลปูอนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการ
สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย
เชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกท้ังรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายท่ีคาดว่าจะสามารถสนับสนุน
งานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน ์
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 

 สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
เช่น  1) ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็น
สื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ 
และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหา
งานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ท่ีต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน 
(consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3)  ผูร้ับผิดชอบ
ริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการน าผลงานท่ีเกิดจากการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล 
(start – up company) เป็นต้น 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง 
ท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
แก่อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน   ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือ
การซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนใน
การเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจากผล
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษา
สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและสถาบันในผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจท่ีเป็นผลจากงานวิจัย โดย
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส เป็นท่ียอมรับของทุกฝุาย 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน
กลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5  
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และค2 จ าแนกเปน็ 3 กลุ่มวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ  : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =    

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้  =   

 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก             
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

 

  5 
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 สรุปคะแนนที่ได้ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่

นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้นๆ 

ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใ่ช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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หลักการ  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันพึง
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบัน
มีความเชี่ยวชาญ การให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  
และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการนอกจากเป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย  พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการวิชาการด้วย  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงาน
  รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
   
ตัวบ่งชี้ จ านวน   2    ตัวบ่งชี้   คือ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กา รบริ ก า รทา งวิ ช าก า รแก่ สั ง คม เป็ นภา รกิ จ หลั ก อย่ า งหนึ่ ง ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และ
มีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมี
ความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
 หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตาม
เกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

มีการด าเนินการ 
          2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

 

 มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การ
บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน มี
นโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุก
ระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและ
จิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการ
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหา
งบประมาณสนับสนุนและจัดท าระเบียบของการให้บริการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ก าหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมี
ระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างระหว่างภาระงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการ
ให้บริการแก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของ
สถาบัน 
ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

 

 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจ าด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์
และบุคลากร เช่น การก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท า
เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

 

 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เช่น 1) มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่
ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ2) 
น าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็น
ต้น 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบู รณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 

 จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่ง
เป็นทั้งผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการ
ด าเนินงาน เปูาหมายของสถาบัน  ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนดไว้ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
บูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 

 สถาบันน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ 
และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนอง
ความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สูสาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 

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

มีการด าเนินการ 
         2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการส ารวจความต้องการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ  เ พ่ื อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและ
การจั ดท าแผนการบริ การทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

 

 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบาย   ยุทธศาสตร์  ทิศทางและการจัดท าแผนการบริหาร
ทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านการบริการทาง
วิ ช า ก า ร เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ

 

 สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

ให้บริการ มาร่วมมือร่วมพลัง (Collaboration) ในลักษณะ
ของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการน าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ท าความ
เข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 

3. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ยช น์ ห รื อ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 
 

 

 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ 
ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะน า
ให้ผู้รับบริการและประชาชน 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก  ห รื อ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

 

 มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไกการ
ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการ
ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการ
บริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการก ากับคุณภาพของการ
ให้ บ ริ ก า ร  โ ดยจั ด ให้ มี ร ะบบกา ร ให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เ จน                  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

 

 สถาบันมีการพัฒนาความรู้จากการให้บริการทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย  จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์.ในการให้บริการผ่านทาง
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
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หลักการ            
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน  และมีการบูร
ณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรู้ที่ดีขึ้น 
  
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน   1 ตัวบ่งชี้   ประกอบด้วย 

6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6   การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการด าเนินการตามระบบที ่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

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

มีการด าเนินการ 
         2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    5 หรือ 6 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุ ง

ศิลปะและวัฒนธรรม และการ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 

 สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน า
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ 
และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ เช่น มีการ
ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดท าแผนงบประมาณโครงการ  มี
การก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน างาน
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมี

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 :  ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส่วนร่วม  มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
มีการน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 สถาบันสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบัน
และท่ีจัดโดยองค์การนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการ
แสดง  มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

  3.2 สถาบันจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น 
วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน 

  3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร อ่ืน  มีการสร้าง
เครือข่าย มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้หลักการ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

6. 
 
 
 
 

มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมี ผ ล ง าน เป็ นที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ 
 

6.1 สถาบันมีการก าหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้ เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มี
บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเป็นที่ประจักษ์ หรือ
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 
 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้ งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับ
การอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 
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หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลการท างานของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
 7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 8. ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
 9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  4   ตัวบ่งชี้   คือ 
 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรร
มาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปในทศิทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ ปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 
 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ  
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
 

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

มีการด าเนินการ 
     2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 :  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้ าที่ ตามที่

กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ อาทิ 
ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  กรอบ
ทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพ่ือให้
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

1.2 กรรมการสภาสถาบันก ากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่ก าหนด
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการ
ประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 

2. ผู้ บ ริ ห า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์  ก า ห น ด             
ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) 
ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนา
องค์กร เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนการหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริม
การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการ
ใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บ
ข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่ได้รับ 

  2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและ
มีความเข้าใจร่วมกัน 

  2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย น ามาใช้ใน
การติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผน         
กลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 

3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 
ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายใน
เพ่ือสื่อสารการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุก
ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจ
ของสถาบันอย่างครบถ้วน  รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการ
ด าเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรง
กับกลุ่มเปูาหมาย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ
โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้
ปฏิบัติการระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการ
ก ากับและตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริ การ โครงการ พัฒนาองค์การ ให้คล่ องตั ว  ( lean 
organization) 

5. ผู้ บ ริ ห า ร ถ่ า ยทอดคว ามรู้ แ ล ะ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานให้สู งขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเ พ่ิม
ศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงาน
ที่หน้างาน (on - the -  job training) จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) 
เป็นต้น 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ส ถ า บั น แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้               
ส่วนเสีย 

6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร
การด าเนินงานของสถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน
ประเด็นการปกปูองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
คุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานการประเมินตนเอง 
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานและรายงานทาการเงินของ
สถาบันต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และ
รายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

7. ส ภ า ส ถ า บั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
บริหารงานของสถาบันและผู้บริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของ
สถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือ
ตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ
กัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะ
เชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงสถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุง
การบริหารงาน อาทิ จัดท าแผนการบริหารงาน และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน           

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

มีการด าเนินการ 
            2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
           3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
           4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
           5 ข้อ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ

เปูาหมายของการจัดการความรู้ที่
ส อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 
 

1.1 สถาบันควรศึกษาเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้น
เป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกบแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2 บุคคลที่ เ กี่ ยวข้อง ในการก าหนดประเด็นความรู้  อาจ
ประกอบด้วย รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  รอง
คณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  ผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน  ที่ก ากับ
ดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  
ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการ
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดย
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัต
ลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome)  เทคนิคการเพ่ิม
ผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 
 

2.1 กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านกาวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท า
หน้ าที่ เ กี่ ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิ จั ย  เช่น  
คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว 
รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่
เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือ
สาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนด
เป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ า ก ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น
ทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้าน
อ่ืนๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรม อย่างสม่ า เสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัด
ประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของ
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
 

3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบัน เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบั ติและ
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
อ อก ม า เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร 
(explicit knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้ง
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ เป็นแนวฏิบัติที่มา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ เ พ่ือให้
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามรถ
เข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่า 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร 
ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

5.1 ผู้รับผิดชอบความวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และ
ติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก
ด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ของสถาบัน 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปูาประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว
ต้องมคีวามสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

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

มีการด าเนินการ 
         2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

 
 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System Plan) 
 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่
ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของสถาบันและ
กลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

1.3 ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควร
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
       -  วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบ 
แต่ละระบบ 

ตัวบ่งชี้  7.3 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

        -  ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์
ของสถาบัน 
        -  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่
กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
        -  ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง 
hardware software (system software และ application 
software) database peopleware และ facilities อ่ืนๆ 
       -  งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบการประเมิน
ความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

   -  การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
ส ถ า บั น  โ ด ย อ ย่ า ง น้ อ ย ต้ อ ง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบ
สารสนเทศที่น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน
ตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
ทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้
ในการบริหารและการตัดสินใจที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้
อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การเงิน การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้
สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น  มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาค
การศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บริหารแล้ว 

4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามก าหนด 

 

 มี ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะบ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online)  ระบบ

ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศกึษา เป็นต้น 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้ง
การมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน จากตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
  สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
 บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
 อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 :  ระบบบริหารความเสี่ยง  
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หมายเหตุ  :  
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลัษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลการประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรวของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดัง งก
ล่าว 

 2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

  
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

มีการด าเนินการ 
        2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         6 ข้อ 

 
 **หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
 1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ
  ลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการ
  ตามแผน 
 2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของสถาบัน 
 3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
  ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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ตัวอยา่งแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างาน 
 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ
หลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 
 

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 
       -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสถานที)่ 

 -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

       - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาร หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
       -  ความเสี่ ย งด้ านบุ คลากรและความ เสี่ ย งด้ าน                  
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

    -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
    -  ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่จะน ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อ
เสี่ยง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต
บุคลากร และทรัพย์สินของสถาบันเป็นส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธี
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่
สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ า ได้ 

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของ
โอกาสและผลกระทบ 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจาก

ความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต 
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงใน
ปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความ
รุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความ
รุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทาง
การศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความ
ปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่
มี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง  แ ล ะ
ด าเนินการตามแผน 

4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย โดยต้อง
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือ
ปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T หรือ 
Take การยอมรับความเสี่ยง  Treat  การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง  Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟูองร้องจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

5. มี การติ ดตาม  ประ เมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อ
สภาสถาบัน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการด า เนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่อสภาสถาบัน 

6. มี ก ารน า ผลการประ เมิ น  และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ
จากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายใน
สถาบัน และจากหน่วยงานก ากับ 
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หลักการ 
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ

สถาบันการศึกษาได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการ
ทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน
เพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมด
ของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วใน
การเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้
จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความ
ถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์สูงสุด  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 
3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้
 

ตัวบ่งชี้         จ านวน  1   ตัวบ่งชี้   คือ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี      
ประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ
ด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณ
และการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 
  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินทีอ่ย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 
5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด   
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา
ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์
นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้
จากแหล่งเงินทุนใด เช่นรายได้ค่าธรรมเนีนมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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เกณฑ์การประเมิน   :    
 

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

มีการด าเนินการ 
     2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
       7 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มี แผนกลยุ ทธ์ ทางการ เ งิ นของ

สถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 
 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มา
และแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะ
เป็นงบประมาณในการด าเนินการตามแผน และก าหนด
แหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัด
ให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณ
นั้นๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการ ใช้ เ งิ นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจ
ของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

2.2 มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณี
ที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับ
การบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้ เป็นไปตาม
เปูาหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าให้
รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 

 สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการใน
การท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่
จะน างบประมาณประจ าปีเสนอสภาสถาบัน ควรได้มีการ
วิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

      -  งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 
      -  เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณ
ประจ าปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 
      -  เมื่ อ วิ เคราะห์ ตามแผนการ พัฒนาสถาบันแล้ ว 
งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

 

 มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบ
รายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 
เดือน  ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใน
กิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการน ารายงานทางการเงิน
เสนอผู้บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  แ ล ะ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
คว ามมั่ น ค งขอ งสถาบั น อย่ า ง
ต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้
เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จาก
การท างานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผน
เท่าไร 

5.2 มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของสถาบัน 
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้
ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้า
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้น
หากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบทุกปี 

6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 
หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
และน าข้ อมู ลจ ากร าย งานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดท ารายงานต่างๆ ที่
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่
ก าหนด 
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หลักการ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

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

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

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framwork for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการ                          
การอุดมศึกษา  
 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
  
ตัวบ่งช้ี จ านวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                                                   
ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบัน
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ        

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด า เนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1)การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น รายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่
มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3)การ
น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
  เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

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

มีการด าเนินการ 
     2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
   7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
       9 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มี ร ะบบและกล ไกการประกั น

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่
ร ะดับภาควิ ช าหรื อหน่ ว ยง าน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 
 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่
เหมาะสมกับระดับพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบ
ประกันคุณภาพที่ ใช้กันแพร่หลายทั้ ง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่ม
จากการวางแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือให้การด าเนินภารกิจบรรลุเปูาประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา 
จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มี ก า ร ก าหนดน โยบายและ ให้
ค ว ามส า คั ญ เ รื่ อ ง ก า รป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
ต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน 
เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชาก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงานให้สู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัต

ลักษณ์ของสถาบัน 
3.1 สถาบันอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบ

ในการด าเนินงานของสถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่ เ พ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัด
คุณลั กษ ณะที่ พึ ง ป ร ะ ส งค์ ค รบ ถ้ ว นทั้ ง ปั จ จั ย น า เ ข้ า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถ
วัดระดับคุณภาพตามเปูาหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็น
เกณฑ์ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้ ว ย  1)  ก า ร ควบคุ ม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2)  การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่
มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการ อุดมศึ กษา
ก าหนดใน CHE QA Online และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของสถาบัน 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการก าหนดการควบคุม
คุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบ
คุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online เสนอสถาบันพิจารณา พร้อมทั้ง
เสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์น าผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และ
แผนการพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการ
หรือประสานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเปูาหมายให้ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้าทุกตัวบ่งชี้ 

6. มี ร ะบบสารสน เทศที่ ใ ห้ ข้ อมู ล
สนั บสนุ นการประกั นคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ค ร บ ทั้ ง  9 

 

 สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูล
ประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
องค์ประกอบคุณภาพ ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน 

รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็น
ต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึ กษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ ใช้บัณฑิต 
และผู้ ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

 

 สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ
สถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในการบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ โดยเฉพาะ
ผู้ ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของถาบัน เช่น 
ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ
ของสถาบัน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ 
ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การก าหนดตัวบ่งชี้และ
เปูาหมาย การให้ข้อมูลปูอนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับ
สถาบันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ 
เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน 
ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา และในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการพัฒนาการด้านต่างๆ ที่
เกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่ วยงาน อ่ืนสามารถน า ไป ใช้
ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธี
ปฏิบัติที่ดี ให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้
ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน า
ผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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หลักการ 
              การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูก
จิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถด ารงตนเองอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ 
DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และ DRUG-FREE คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
                 DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง 
                DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพสืบไป 
                DRUG-FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีเหลี่ยง 
 
ตัวบ่งช้ี   จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 10.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3ดี (3D) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมี
การวางแผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือ
กับทุกฝุาย และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การก าหนด
นโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้องดังนี้ 
         1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
         2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
        3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกการ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย การก ากับติดตามผลที่ชัดเจน 
         4. รายงานผลการด าเนินงานการติดตามประเมินผลและน าผลไปพัฒนาปรับปรุง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 
 2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม และจริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพติด 
  3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
  4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
        5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
  
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

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

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตาม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 

1.1 สถานศึกษาด าเนินการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

2. จัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมด้าน
ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 

 

 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุ คลากร
ทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 3  ดี  (3D)  อย่ า งมี
คุณภาพ 

3.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสรเง
สาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึวประสงค์ 3 ดี (3D) 

 3.2 มีการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย 3 ดี  (3D) ที่
เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการ
ด า เ นิ น ง า น น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

 

 มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้
การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 3 ดี (3D) ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนา
หรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 มีระบบ กลไกและแผนก ากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
พร้อมรายงานผลการติดตามการประเมินผลและการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา  
3ดี (3D) 
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ชนิดตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์
สุจริต รู้และตระหนักและโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนเองอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีโครงการกิจกรรมสนับสุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 1 ด้าน 
 2. มีโครงการกิจกรรมสนับสุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 2 ด้าน 
 3. มีโครงการกิจกรรมสนับสุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 3 ด้าน 
  4. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา ครบทั้ง 3 ด้าน 
        5. มีรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ครบทั้ง 
3 ด้าน 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

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

มีการด าเนินการ2  
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
 

หมายเหตุ  :    กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย (DEMOCRACY) ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY) 
และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG-FREE) และการนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย
ดังกล่าวได้ จะต้องมีจ านวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ20
ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสถาบัน 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจน 
 เกิดพฤติกรรม 
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หลักการ 
              ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2553 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในข้อ 3 ได้ก าหนดให้สถาบันมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงก าหนด             
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขึ้น 
 
ตัวบ่งช้ี   จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 11.1 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านการ ส่งเสริมวิชาชีพครู วิทยฐานะครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา 
 11.2  ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
  เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 11  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาชีพครู  วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  หมายถึง  การที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้มีการจัดประชุม  ฝึกอบรม   และให้
ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา    หรือการด าเนินการตามมาตรฐานต าแหน่ง  และมาตรฐาน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่น การจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรม  การ
นิเทศงาน  เพ่ือให้มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง  เป็นต้น  โดยแต่ละโครงการจะมี
วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  และวิธีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน     :   

1.  มีแผน/โครงการในการส่งเสริมวิชาชีพครู  วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.  มีการด าเนินการตามแผนร้อยละ 100    
3.  มีการด าเนินการบรรลุความส าเร็จร้อยละ 75 ของโครงการตามแผน 
4.  มีการสรุปรายงานประเมินโครงการด้านความรู้ความเข้าใจ  ความพึงพอใจ  และการน า

ความรู้ไปใช้  
5.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 4  ไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.1 : ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านการ ส่งเสริมวิชาชีพครู วิทยฐานะ
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ หมายถึง   
การที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งโครงการ
บริการวิชาการต่างๆ มีความสอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  โดยแต่ละโครงการมี
วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  และวิธีวัดความส าเร็จของโครงการ   
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   :    ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องที่แสดงผลงาน
อันเกิดจากการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    :     

1.  มีแผน/โครงการในการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และ
ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.  มีการด าเนินการตามแผนร้อยละ 100    
3.  มีการด าเนินการบรรลุความส าเร็จร้อยละ 75 ของโครงการตามแผน 
4.  มีการสรุปรายงานประเมินโครงการด้านความรู้ความเข้าใจ  ความพึงพอใจ  และการน า

ความรู้ไปใช้  
5.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 4  ไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.2  :  ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการ 
   อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


