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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
คํานํา 

  ดวยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดทบทวนองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวดานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตาง ๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) กฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) 
(สมศ.) ท่ีประเมินสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต ปงบประมาณ 2554 จนถึงปงบประมาณ  2558 ซ่ึงคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดใหความเห็นชอบใหสถาบันอุดมศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ข้ึน โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงจะใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 โดยใชตัว
บงชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  จํานวน 20 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้อัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ตาม นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” จํานวน 2 ตัว
บงชี้ ซ่ึงตัวบงชี้สวนใหญจะเปนปจจัยนําเขา และกระบวนการ เพ่ือสามารถมองการปฎิบัติงานในภาพรวม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 18 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ท้ังหมด 20 ตัวบงชี้ โดย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมไดดําเนินการในตัวบงชี้ท่ี 4 เนื่องจากไมมีการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  จะ
เปนคูมือสงเสริมใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและนําไปสูการผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ 

 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  โยธาทิพย) 
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สารบัญ 
 หนา  

 คํานํา           2 
 สารบัญ           3 
 บทท่ี 1 ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ      4 

      องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           14  
  องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ            15  
  องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต                  20 
  องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา      44 
  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย         53 
  องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม      65 
  องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      70 
  องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ      74
  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     86 
  องคประกอบท่ี 10 สถานศึกษา 3 ดี (3 D)      91 
  องคประกอบท่ี 11 ตัวบงชี้อัตลักษณ       95 
      ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก     99 
  กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน                 100 
  กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ                 129 
  กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม               134 
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บทท่ี 1 
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
องคประกอบคุณภาพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด องคประกอบตามนโยบาย
สถานศึกษา และองคประกอบตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 11 องคประกอบ ดังนี้ 
  องคประกอบท่ี   1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
  องคประกอบท่ี   2  การผลิตบัณฑิต 
  องคประกอบท่ี   3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  องคประกอบท่ี   4  การวิจัย  
  องคประกอบท่ี   5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  องคประกอบท่ี   6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องคประกอบท่ี   7  การบริหารและการจัดการ 
  องคประกอบท่ี   8  การเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบท่ี   9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  องคประกอบท่ี   10  สถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
  องคประกอบท่ี   11  ตัวบงชี้อัตลักษณ  
 ภายในองคประกอบท้ัง 11 องคประกอบ มีตัวบงชี้ท้ังหมด 23 ตัวบงชี้  โดยแยกเปนตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน  20 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัว
บงชี้ และตัวบงชี้ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ตัวบงชี้ ชึ่งตัวบงชี้สวนใหญจะเปนปจจัยนําเขา และ
กระบวนการ  เพ่ือใหสามารถมองการปฏิบัติงานในภาพรวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงได
ดําเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 18 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ท้ังหมด 20 ตัวบงชี้  โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมได
ดําเนินการในตัวบงชี้ท่ี 4 เนื่องจากไมมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  ซ่ึงมีรายละเอียดองคประกอบ
คุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน ในตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตารางท่ี 3.1  สรุปตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
      ตามองคประกอบคุณภาพ 11 ดาน 

 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวนตัวบงช้ี 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม 
1.  ปรัชญา ปณิธาน   
    วัตถุประสงค และ  
     แผนดําเนินการ 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

16.1,16.2 และ 17 1+3 

2.  การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 2.2 
และ2.3  

ตัวบงชี้ท่ี 2.1,  2.4, 
2.6 และ 2.7 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 และ 
ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 1,2,3 

และ 14 
7+4 

3.  กิจกรรมการพัฒนา 
     นักศึกษา 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 และ 3.2 

- 2 

4.  การวิจัย ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 และ 4.2 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 5,6,7 3+3 
5.  การบริการทาง 
     วิชาการแกสังคม 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 และ 5.2 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

8,9,18.1 และ 18.2 
2+4 

6.  การทํานุบํารุงศิลปะ 
     และวัฒนธรรม 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 10 

และ 11 
1+2 

7.  การบริหารและ 
     การจัดการ 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1,  7.2 

และ 7.4 
ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 13 

3+1 

8.  การเงินและ 
     งบประมาณ 

- 
- 

- - 

9.  ระบบและกลไก 
     การประกันคุณภาพ 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 15 

1+1 

10. สถานศึกษา 3 ดี - ตัวบงชี้ท่ี 10.1  ตัวบงชี้ท่ี 10.2 2 
11. ตัวบงชี้อัตลักษณ - - ตัวบงชี้ท่ี 11.2 1 

รวม 3 17 3+16 23+18 

 
หมายเหตุ  องคประกอบท่ี 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) และองคประกอบท่ี 11 ตัวบงชี้อัตลักษณ คิดคะแนนแยก 
             จากองคประกอบท่ี 1-9 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตารางท่ี 3.2  สรุปตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ีดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงช้ีดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดาน 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
- - 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8, 
10.2 และตัวบงชี้ 

สมศ. ท่ี 1,2,3 และ  
2+3 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร 
     จัดการอุดมศึกษา 
          ก.  มาตรฐานดาน 
              ธรรมมาภิบาลของการ  
              บริหารการอุดมศึกษา 

 
 
- 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1,  
2.4, 7.1, 7.4และ 

9.1 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี สมศ.  
ท่ี 13 

 
 

5+1 

          ข.  มาตรฐานดานพันธกิจ 
              ของการบริหารการ 
              อุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2, 2.3
และ 4.3 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1, 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 6.1 และ 

10.1 

ตัวบงชี้ท่ี 11.2 
และตัวบงชี้ สมศ. 
ท่ี 8, 9, 10, 11, 
14 ,15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1 

และ 18.2 

14+11 

3.  มาตรฐานดานการสราง 
     และพัฒนาสังคมฐานความรู 
     และสังคมแหงการเรียนรู 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 และ 

7.2  
ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 

5, 6 และ 7 2+3 

รวม 3 17 3+16 23+18 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
ตารางท่ี 3.3  สรุปตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

       ตามมุมมองดานบริหารจัดการ  

 
 

มุมมองดานบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงช้ีดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดาน
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมี  
    สวนไดสวนเสีย  

- 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 
5.1 และ 5.2 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8, 
10.2 และ ตัวบงชี้ 
สมศ. ท่ี 1, 2, 3,  
8, 9, 18.1 และ 

18.2 

8+7 

2. ดานกระบวนการภายใน  - ตัวบงชี้ท่ี 1.1, 
2.1, 2.4, 4.1, 

6.1, 7.1,   
7.4, 9.1 และ 

10.1  

ตัวบงชี้ท่ี 11.2 
และตัวบงชี้ สมศ. 
ท่ี 10, 11, 13, 15, 
16.1, 16.2 และ 

17 

10+7 

3. ดานการเงิน  ตัวบงชี้ท่ี 4.3 - - 1 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู 
    และนวัตกรรม  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 และ  
2.3 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2
และ 7.2  

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี  
5, 6, 4 และ 14 4+4 

รวม 4 19 3+19 23+18 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตารางท่ี 3.4  สรุปตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
       ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบงช้ีดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงช้ีดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดาน 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1.  มาตรฐานดานศักยภาพและ 
     ความพรอมในการจัด 
     การศึกษา 

    

     (1) ดานกายภาพ -  - - 
     (2) ดานวิชาการ ตัวบงชี้ท่ี 2.2 และ 

2.3 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1, 2.4, 

2.6 
ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

14 
5+1 

     (3) ดานการเงิน  - - - 
     (4) ดานการบริหารจัดการ  ตัวบงชี้ท่ี 1.1, 7.1, 

7.2, 7.4 และ 9.1 
ตัวบงชี้ท่ี 11.2 

และตัวบงชี้ สมศ. 
ท่ี 13, 15, 16.1, 
16.2 และ 17 

6+5 

2.  มาตรฐานดานการ 
     ดําเนินการตามภารกิจของ  
     สถาบันอุดมศึกษา 

 
 

 
 

  

     (1) ดานการผลิตบัณฑิต  ตัวบงชี้ท่ี 2.7, 3.1, 
3.2 และ 10.1 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8, 
10.2 และ  

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 1, 
2 และ 3  

6+3 

     (2) ดานการวิจัย ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 และ 
4.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 5, 
6 และ 7 

3+3 

     (3) ดานการใหบริการทาง 
          วิชาการแกสังคม 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 และ 
5.2 

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 8, 
9, 18.1 และ 18.2 

2+4 

     (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 

 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 
10 และ 11 

1+2 

รวม 4 19 4+19 23+18 

 
 สวนงานระดับคณะ ศูนย สํานัก และภาควิชา จะตองพิจารณาองคประกอบ ตัวชี้วัดประเมิน และ
เกณฑการตัดสินท่ีเหมาะสมกับภาระหนาท่ี โดยดําเนินการในองคประกอบตอไปนี้ 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตัวบงช้ี สกอ. ระดับหนวยงาน 
 

หนวยงานท่ีตองรายงาน 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

 
           

 
      

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
องคประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต                    

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร / /    /  *    *        

2.2  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก / /    /              

2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ / /    /              

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน / / / / /               

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม                
การเรียนรู 

/ * *  *  * *  *  * 
 

    * * 

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน / /    /  *    *        

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม  
คุณลักษณะของบัณฑิต 

/ /    /  *    * 
 

      

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
ท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

/ / /   /    /   
 

      

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                    

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล   
      ขาวสาร 

/ / /       /   
 

      

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา / / /   /  *  /  *        

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย                    

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค / /  /          /      

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

/ /  /         
 

      

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน 
      อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

/ /  /  /       
 

      

องคประกอบท่ี  5 การบริการทางวิชาการสังคม                    

5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม / /  /  /              
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ      

สังคม 
/ /  / / /       

 
/ /    / 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

หนวยงานท่ีตองรายงาน 
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องคประกอบท่ี  6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                    
6.1   ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  / /  /  /          /    
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ                    
7.1   ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ   

  สถาบัน 
/ /  / /               

7.2    การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู / / / / /               
7.3    ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ / * * * / * * * * *    * * * * * / 
7.4    ระบบบริหารความเสี่ยง / / / / /               
องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ                    
8.1    ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ /  *                 
องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                    
9.1    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / / / / /        *       
องคประกอบท่ี 10  สถานศึกษา 3 ดี                    
10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) / / /       /          
10.2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู  
        เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

/ / /       /          

องคประกอบท่ี 11  ตัวบงชี้อัตลักษณ                    
11.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน /                   
11.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน 
       เอกลักษณของสถาบัน 

/ /  / /               

11.3 ตัวบงช้ีอัตลักษณของสํานักงานอธิการบดี   /                 

รวม   27   23   11  13 9 12 1 1 1 6 1 1 1 3 2 2 1 1 3 
 

หมายเหตุ   *  หมายถึง หนวยงานผูให/ รวบรวมขอมูล 
       ตัวบงช้ีท่ี 2.5 มีผูรับผิดชอบรวมกันหลายหนวยงาน ดังน้ี 
       เกณฑขอท่ี 1 และ 2 ใหศูนยคอมพิวเตอร ศูนยบรรณสารและสํานักวิทยบริการฯ เปนผูรวบรวมขอมูล 

      เกณฑขอท่ี 3  ใหกองกลาง (ฝายอาคารสถานท่ี) และศูนยคอมพิวเตอรเปนผูรวบรวมขอมูล 
      เกณฑขอท่ี 4  ใหกองบริการการศึกษาและกองพัฒนานักศึกษาเปนผูรวบรวมขอมูล 
      เกณฑขอท่ี 5  ใหกองกลางเปนผูรวบรวมขอมลู 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตัวบงช้ี สมศ. ระดับหน วยงาน 
 

ตัวบงชี ้
หนวยงานที่ประเมิน 

มหาวิทยาลัย คณะ 

1. กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน     
   ดานคุณภาพบัณฑิต   
     1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ 
        อิสระภายใน 1 ป 

  

     2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ   
       มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  

     3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ 
        ตีพิมพหรือเผยแพร 

  

     4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ   
        การตีพิมพหรือเผยแพร 

- - 

   ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   
     5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   
     6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน   
     7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ   
   ดานการบริการวิชาการแกสังคม   
     8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ 
        วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

  

     9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ 
       องคกรภายนอก 

  

   ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
     10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม   
     11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม   
   ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
     12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 

 
- 

(คณะไมตองประเมิน) 

     13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน   
     14. การพัฒนาคณาจารย   
   ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพคุณภาพภายใน   
     15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด   

 

 



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 12 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
หนวยงานที่ประเมิน 

มหาวิทยาลัย คณะ 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ     
  16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน   
       16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

 

 
 (คณะจะดําเนินการแยกหรือ
รวมกับมหาวิทยาลัยก็ได) 

 

       16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
 

 
(คณะจะดําเนินการแยกหรือ
รวมกับมหาวิทยาลัยก็ได) 

    17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน 
         เอกลักษณของสถาบัน  

 
(คณะจะดําเนินการแยกหรือ
รวมกับมหาวิทยาลัยก็ได) 

 กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม      
    18. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ   
         18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน 
                ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  

 
(คณะจะดําเนินการแยกหรือ
รวมกับมหาวิทยาลัยก็ได) 

         18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน 
                ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  

 
(คณะจะดําเนินการแยกหรือ
รวมกับมหาวิทยาลัยก็ได) 

 
หมายเหตุ :   

• ตัวบงชี้ท่ี 16 
อัตลักษณของบัณฑิต คือ เกงไอที  มีจิตอาสา สูงาน  สื่อสารภาษามลายูกลางได 

• ตัวบงชี้ท่ี 17 
- เอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

- การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณเหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีสวนรวมในการดําเนินการ  
   ผลการประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับ  
   มหาวิทยาลัย 
2. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณไมเหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ  
   คณะดวย 
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• ตัวบงชี้ท่ี 18 
- การดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย  
  ประเด็นท่ี 1  มหาวิทยาลัยดําเนินการในโครงการเสริมสรางจิตสาธารณะใหกับนักศึกษา อาจารย และ 
                  บุคลากร”  
  ประเด็นท่ี 2  มหาวิทยาลัยดําเนินการในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ไดแก  

1. โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูของโรงเรียนตํารวจตระเวน 
                     ชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   3. โครงการสงเสริมชีวิตประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
                       พอเพียง 
- การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับมหาวิทยาลัยและมีสวนรวมในการดําเนินการ  
   ผลการประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับ 
   มหาวิทยาลัย 

  2. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นท่ีตางจากมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ  
     คณะดวย 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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หลักการ             
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา  ปณิธาน  และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีท่ี
สถาบันจะตองกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก 
 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิกทุก
กลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหรับทราบท่ัวกันท้ังอาจารย 
เจาหนาท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม  
 

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

ตัวบงช้ี จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลัก  สถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือใหสถาบันดําเนินการสอดคลอง
กับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตองกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ   ตลอดจนมีการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพ่ือ เปนแนวทางในการดําเนินงานของ
สถาบัน   
   ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของ
สถาบันแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ 
เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทาง
ท่ีถูกตองเหมาะสม 
 
เกณฑมาตรฐาน   :    

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับ ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน
ตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการนําผลการพิจารณา  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน         กล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
  
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
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เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
      2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
      6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        8 ขอ 

 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏบัติ 

1.   มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลอง
กับนโยบายของสภาสถาบัน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ. 2551-2554) 
 

1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  หากสถาบันไดกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธานอยูแลวตั้งแตเริ่มตน สถาบันความทบทวน
วาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการให
แนใจวาสมาชิกในสถาบันและผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบโดย
ท่ัวกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตาม
สภาพการณท่ีเปลี่ยนไป ควรเปนการกําหนดรวมกันท้ัง
ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 
อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกับปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
ปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนดรวมกัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของสภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนน
ของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและ
มาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวา
ปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ
สอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นท่ีไม
สอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 

 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ ( strategy) เพ่ือ
นําสถาบันไปสูความสําเร็จท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 
วิสัยทัศน ( vision)  พันธกิจ ( mission)  เปาประสงค ( goal)  
และวัตถุประสงค ( objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะห
จุดแข็ง ( strength)  จุดออน ( weakness)  โอกาส 
(opportunity)  และภัยคุกคาม ( threat)  เพ่ือนําไปสูการ
กําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน 
อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน
และแผนกลยุทธท่ีสถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณ
รวมกันจากท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือใหเกิดการ
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ยอมรับของทุกผาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกับ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
สถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึง
วิสัยทัศนกลยุทธและเปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนด
หนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน 
กลยุทธอยางเปนทางการ 

2.2 มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ           
แตละหนวยงานภายในและมีการมอบหมายอยางเปนทางการ 

3. มีกระบวนการแปลงกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4             
พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ ( Strategic map) เพ่ือชวยในการ
แปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ 
Balance scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
แผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําปท้ัง 4 พันธกิจ  คือ 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป และคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ ( KPI) พรอมท้ังเปาหมาย ( target) ของแต
ละตัวบงชี้ท่ีจะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังนี้ ควรจัดทําพรอมกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

 4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ีผูท่ี
เก่ียวของในการดําเนินการตามตัวบงชี้เขามามีสวนรวมในการ
จัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุก
ฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผล
ตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

 

 สถาบันควรจัดทําปฎิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 
4 พันธกิจ เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานและสรางความ
เชื่อม่ันวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ี
เหมาะสม 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

 

 มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการวาเปนไปตามแผนหรือไม และควรมีการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอ
ผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน  หากไม
เปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอ
แนวทางการแกไขปรับปรุง 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และรายงานตอผูบริหาร
และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

 

 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดย
เปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับ
คาเปาหมาย และนําผลการประเมินบรรจุเขาวาระเพ่ือ
พิจารณาในท่ีประชุมผูบริหารสถาบันและท่ีประชุมสภาสถาบัน
เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น 
และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะท่ีไดรับมา และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการ
ปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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หลักการ 
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กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตาม
กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
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  ตัวบงชี้ท่ี 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 

 
 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร   มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก 1) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 
 ( หมายเหตุ   : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนด
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ทีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมใหมีการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ทุกหลักสูตร 

 
 
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
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หมายเหตุ  : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในรอบปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอน
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหปด
ดําเนินการแลว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษา
นั้นๆ และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 
 
เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
         1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
          2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
         3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        5 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏบัติ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร
ใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือ
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมหรือ
หลักสูตรปรับปรุง   คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควร
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ 

1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตใน
สาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด  การผลิต
บัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม  สถาบันมีความพรอมใน
การจัดการการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม  นอกจากศึกษา
ความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะห
ทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหมและคํานวณ
จุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของ
สาขาวิชานั้นๆ  ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการท่ี
รับบัณฑิตเขาทํางาน  เพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 
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1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผานการ
พิจารณาตามระบบท่ีสถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการ
บริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เปนตน  และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรม
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติ
การปดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับความ
ตองการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรท่ีมีผูสมัครนอย หรือ
หลักสูตรท่ีองคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ  เปนตน 

2.2 เม่ือหลักสูตรใดเขาเกณฑการปดหลักสูตร ใหเสนอเรื่องผาน
การอนุมัติของคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เชน 
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และ
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสภา
สถาบันอนุมัติ 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ” กรณีท่ีหลักสูตรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตาม
ตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก 
ก) สําหรับหลักสูตรสาชาวิชาตอง
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตองเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และยังตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ
ฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินท่ีสะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้
กลาง) ท้ังในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหาร
บุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและให
คําแนะนํานักศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน หรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมิน
คุณภาพตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ตอผูเก่ียวของและสาธารณชน 

3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  ผูบริหารหลักสูตรควร
ทําการศึกษาอยางละเอียดและรอบคอบเก่ียวกับหลักเกณฑ
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏบัติ 

และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ท้ังนี้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพ
อยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพท่ีเก่ียวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมใหมีการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 
5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุก
หลักสูตร 

4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัด
การศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ  ท้ังนี้ อาจเปนชุด
เดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือ คณะ
วิชาท่ีมีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้
และเกณฑท่ีกําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา  เพ่ือวัดคุณภาพ
ของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 

4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี
กําหนดของแตละหลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมให
ผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรมการท่ี
เก่ียวของ 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 
4  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมใหมีการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้ทุกหลักสูตร 

 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินท่ีไดจากขอ 4 
จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและ            
ตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 

[ 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 

 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถและลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจและจุดเนนของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน   :   สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมิน 2  แนวทางตอไปนี้ 

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5            
= รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผาน
มา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 
=  

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนน   =   
 
หรือ 
 1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา = 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน 
 2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 

 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                                                                     
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

×  100 
 

×  5 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
คะแนนท่ีได  =  
  
  
หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ    ลา
ศึกษาตอ และในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการ
นับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไม
จําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาการเพ่ิมข้ึนของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา                                                                
 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

×  5    
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 

 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  
 
คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ี
จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน  :   สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
 1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5  
หรือ 
 2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และค2 

1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
12 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

 
=   

 
 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได  =   
 
หรือ 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ       
 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                                  

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

×  100 

×  5 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป      ท่ี
ผานมา = รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาท่ีประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  

คะแนนท่ีได  =   
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
 1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ       ลา
ศึกษาตอ 
 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได              ไม
จําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปท่ีผานมา                                                                                                                      
 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

×5 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอน
ท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของ
ผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ
สถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน :    

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ มี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 
หมายเหตุ : 
  หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความ
พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสรางขวัญและกําลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
      3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
      5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        7 ขอ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ 

 

  ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 
1.1  ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากร ในปจจุบัน 
รวมท้ังท่ีตองการในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา  เพ่ือใชใน
การวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนด
อัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร 
และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการ
สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขามา
สูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอ กและ
ภายในสถาบัน 
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม ( training 
needs) ของบุคลากรท้ังสายอาจารยและสายสนับสนุน   
เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 
และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหัวหนาหนวยงานสามารถประเมิน
ความตองการนี้ได  ขอมูลเก่ียวกับความสามารถ 
(competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ  
เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความ
เขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับการสอนงาน  การ
หมุนเวียนใหไปทํางานในดานอ่ืนๆ  การเขาศึกษาในโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนา
ตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน ในรอบปท่ีผานมา เพ่ือ
ใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใช
เพ่ือการปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุง
คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม รวมท้ัง
การสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษย
วามีประเด็นใดบางท่ีควรมีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไข
แผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความ
คาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน 
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2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและ
กําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหอาจารยหรือ
บุคลากรไดทราบภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีสถาบันวางแผนไว 

  2.2 มีการวิเคราะหงาน  (job analysis) โดยกําหนดใหมีการ
อธิบายลักษณะงาน ( job description)  การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ( job specification)  รวมท้ัง
ความสามารถ ( competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  
เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและ
ทักษะท่ีจําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

  2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( job evaluation) ท่ีมี
รูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน 
(career path) ของบุคลากรทุกกลุม  วิเคราะหปริมาณการ
เขา – ออกของบุคลลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนว
ทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

  2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนและเสนทางเดินของตําแหนงงานท่ีกําหนด รวมท้ัง
ติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุน
อยางตอเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี 
และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ตั้งแต
สภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางาน  การจัดสวัสดิการ  การ
เอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน  การ
สรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย
และบุคลากรสนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัล
ตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเร็ว   มีการกระตุนและชวยเหลือผูท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสาร
การขอรับรางวัล  ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล 
หรืองานธุรการอ่ืนๆ 

  3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ  เชน 
ประชาสัมพันธผลงานท่ีไดรับรางวัลท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน  จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ  พิจารณาความดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ 

  3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลให
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คําแนะนําชวยเหลือและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

  3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน  เปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือใน
การทํางาน  มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  รวมท้ังระหวาง
ผูใตบังคับบัญชาดวยกัน  เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและ
พัฒนางานรวมกัน 

  3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและ
สงเสริม  มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ  สงเสริมการออกกําลัง
กายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานท่ีออกกําลังกาย  
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ 

 

  ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคใน
การเพ่ิมความรูและทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง 
หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการ
พัฒนา  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาบุคลากรสามารถนําความรู
และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือการ
ปรับปรุงตนเอง  โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรู
และทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือ
ใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา  เปนตน 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรม
สงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ 

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการ
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

 สถาบันจัดใหมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ( KPI) หรือเปาหมายของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้น
ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสถาบัน และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
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พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซ่ึงเปนเรื่องท่ี
สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสให
นักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร ( Internet) และมีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 
 

เกณฑมาตรฐาน :    
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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หมายเหตุ : 
 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายงิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน 
 2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันท่ี
ไดพัฒนาข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ( TQF) ตองมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาดวย 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
          6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        7 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ
ยืดหยุน และหลากหลาย  สามารถตอบสนองความตองการ
และความถนัดของผูเรียน  ยอมรับความสามารถท่ีแตกตาง
และวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน  เนนใหผูเรียนมี
สวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการ
วิเคราะห  การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู   
รวมท้ังการสรางและพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง  โดย
ผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 
และลงมือปฏิบัติจริง  ชี้แนะแหลงขอมูลความรู  จัดการเรียน
การสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียน
เกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 

  1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา  
อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํา
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ัง
ฝกงานและฝกประสบการณ 

  1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละรายวิชา  และมีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียน



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 37 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

การสอนใหมีประสิทธิภาพ 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี

รายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษา แตละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้
เปนอยางนอย 

-  จุดมุงหมายของรายวิชา  เปนการระบุผลการเรียนรูเม่ือ 
ผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมท่ีเปนผล
จากการเรียนรู ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
      -  ลักษณะของการดําเนินการ   เปนการระบุคําอธิบาย
รายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการใหคําปรึกษา 

-  การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนการอธิบาย
ความรูหรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเรียน  วิธีการ
สอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ท่ีกําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

-  แผนการสอนและการประเมินผล   ในแตละคาบเรียนมี
การระบุหัวขอหรือเนื้อหาท่ีจะสอน  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  สื่อการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของ
หัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ 

-  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   ระบุเอกสาร 
หนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ีใชประกอบการเรียนการสอน รวมท้ัง
แหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเสริมประสบการณจริงหรือ
ประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

-  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  มี
การประเมินกระบวนการเรียนการสอน โดยใชขอมูลจาก แหลง
หลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผ
การเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน 

2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน
ใหผูเรียนในคาบแรกท่ีพบผูเรียน 

2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ังใน
ระหวางภาคการศึกษา ( formative evaluation) และเม่ือ
สิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมี
รายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียน  อาทิ จัดใหมีชั่วโมง
ปฏิบัติการ  อภิปรายกลุม  สัมมนา  ทํากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรืองานวิจัย  เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและ
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ฝกประสบการณ 
3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอนให

เห็นถึงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติ
จริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน
หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
 

 

 ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจาก
บุคคล หนวยงานหรือชุมชนภายนอกในดานวิชาการหรือ
วิชาชีพ  เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎี         
ไปใชในเชิงปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการท่ีทันสมัย   การ
ดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารย
พิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบวิชา นํานักศึกษา
ฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานท่ีภายนอก
สถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ เปนตน 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน
ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการ
สอนท่ีผานมา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนการ สอนรวมท้ังการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนเหมาะสมหรือไม  ควรปรับปรุงดานใด  อยางไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการ
วิจัยและประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวาง
อาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปน
ประจําอยางตอเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 

  เม่ือสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็น
ของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
ของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชใน
หองเรียน  คอมพิวเตอร  อุปกรณในหองปฏิบัติการ  หนังสือ  
ตํารา  และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน  นําผลการประเมิน
ความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  โดยมีการระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการ
ประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางไร 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

 

 สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร  ทําหนาท่ีตอไปนี้ 
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สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

-  พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือ
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ 

-  ติดตาม  วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและ
ภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผล
การประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนท่ี
เก่ียวของ หรือเสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับท่ี
สูงข้ึน 

-  ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมี
สวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียนปจจุบัน และผูท่ีกําลังจะสําเร็จ
การศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ
และกรอบเวลาท่ีกําหนดทุกปการศึกษา 

-  ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปด
รายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ
ผูเรียน / ของผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมิน
อิสระ และของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซ่ึงผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมี
ความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาว
ทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปน
นักวิชาการ การเปนผูนําดานความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอ
ผลงาน 
 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผ ล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบันหรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
          2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
         3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         5 ขอ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 
 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะห
ความตองการของผูใชบัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
เปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป  เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหได
บัณฑิตท่ีสนองความตองของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด  โดยนํา
ขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน  ปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจําเปน  และเหมาะสมกับสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต  โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ีตอง
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถ่ิน ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติดวย  มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิต
บัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรผูท่ีรับผิดชอบในการ
ผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน  การวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตาม
ประเมินผลการใชหลักสูตรและนําขอมูลจากผลการสํารวจ
ความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร  โดยอาจมี
การเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีกําหนด  เพ่ือให
ผูสอนแตละรายวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาท่ีท่ีตอง
พัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณา
การระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูในหองเรียนกับ
นอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพ่ือใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับ
ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะชวย
สงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา  มีการประชุมวิพากษ
การจัดการเรียนการสอน  สื่อการสอน และวิธีการประเมินผล 
เพ่ือใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนรวมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะทอนทักษะความสามารถ
ดานการเรียนรูของผูเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการ
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 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เรียนรูข้ันสูง  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  
สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเรียน 
(performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะการเรียนรูท่ีใชวิจัยเปน
ฐาน 

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนท่ีจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาเปนพิเศษ 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ัง
ดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหา
งบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ 

3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา  ภาควิชาสนับสนุน  สงเสริมการใช
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษาและ
อาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสราง
ชุมชนนักปฏิบัติ ( community of practice) เพ่ือใหการ             
เรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ี ทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหวาง
สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ี
เกิดข้ึนในท่ีตางๆ ท้ังในและตางประเทศใหนักศึกษารับรู  

4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการท้ังภายในสถาบันและนอกสถาบัน 

4.3 หากเปนไปได  อาจมีการกําหนดเปนเง่ือนไขใหนักศึกษาตองมี
โอกาสเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับ
นานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน  ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหท่ี
ประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา  เรียนรูเทคนิคการสงผลงาน
วิชาการใหไดรับคัดเลือกไปเผยแพร 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 
 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา และจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5.2 มีการกําหนดเง่ือนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน  โดยมีการประเมินผลท่ีเปน
รูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการ
เรียน หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร  

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม          ตัว
บงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของ   ตัวบงชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ : 
 1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และผูเขารวมการแขงขันหรือเขา
รวมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป) 
 2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชน ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ) 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
         3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         5 ขอ 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
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หลักการ 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซ่ึง
สถาบันจัดข้ึนใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การ
จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้ เพ่ือให
นักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ัง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 6.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ( Thai Qualification Framwork 
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบงช้ี จํานวน  2   ตัวบงชี้   คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 

 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน 
โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและการ
ใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา 
แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี

สนองความตองการของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ  : 
 ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม  
 
เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        7 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา 
 

1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดาน
สุขภาพท้ังทางกายและทางจิต  ขอมูลดานการเรียน  ขอมูล
ครอบครัว  และบุคคลท่ีสถาบันติดตอเม่ือนักศึกษามีปญหา 

1.2 หนวยงานระดับภาควิชา  มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
วิชาการท่ีเหมาะสม คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ท่ีทํา
ใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางท่ัวถึง  มีระบบการ
ชวยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคล  มีการประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ  เพ่ือสงตอขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาท่ีมี
ปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร  
เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษารูปแบบของการ
ปองกันปญหามากกวาการแกปญหา 

1.3 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามี
หนวยใหบริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหา
ชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาท่ีขอใช
บริการตลอดเวลา  อาจมีการจัดบริการสายดวน ( hotline) 
สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหา
วิกฤตและตองการความชวยเหลือเรงดวน และมีระบบการ
ดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสงนักศึกษามารับ
บริการ 

1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
นักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางใน
กรณีท่ีนักศึกษามีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของสถาบัน
ท่ีจะดูแลได 

1.5 ผูเก่ียวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการ
ชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไข
ปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการ
ดูแลนักศึกษาเปนระยะๆ เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน และ
สรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับ
ครอบครัวของนักศึกษา เพ่ือรวมมือกันกันแกไขปญหาของ
นักศึกษา 

1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการใหบริการ 
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 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา 
 

2.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  บอรด  เว็บไซต  
สําหรับประกาศขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา  
เชน ขอมูลทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  การรับสมัครงาน  ขาวสาร
วิชาการท่ีทันสมัยและท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษา
จําเปนตองรู 

2.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการใหบริการ 

2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร 
 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา 

3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกสถาบัน 
เพ่ือเปนแหลงดูงาน แหลงฝกประสบการณของนักศึกษา  และ
มีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของ
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการ
วางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณวิชาชีพท่ี
เหมาะสมตอไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให
นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะ
ประสบการณการทํางานรวมกัน 

3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการ
และวิชาชีพ 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา  และมีการจัดทําฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  เว็บไซต   จดหมายขาวฯลฯ สําหรับเผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  เชน ขอมูลกิจกรรม
การประชุมวิชาการ  การสัมมนาความรูใหมๆ  ขอมูลแหลง
ทุนการศึกษาตอ  ทุนวิจัย  การรับสมัครงาน  ขาวสารวิชาการ
ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 

4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาความรูและประสบการณเปนระยะๆ 

4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร  การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  การทํา
วิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ  การเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ   กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะให
ศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณท่ีดี
แกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือ ขายความสัมพันธระหวาง



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 48 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

 
 
 

 
 
 

นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาแลว ยังทําใหศิษยเกาและ
อาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ในฐานะผูใหและผูรับ 

4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ใหบริการ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณใหศิษยเกา 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณสําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาว
ใหศิษยเการับรู 

5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไม         
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

6.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของในสถาบันระดับภาควิชา  ฝาย  คณะ  
หรือสถาบัน  มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการทุก
ดานแกนักศึกษาและศิษยเกา  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน  และนําเสนอ
ผลการประเมินแกผูรับผิดชอบ  และผูบริหารระดับคณะ  
สถาบัน 

  6.3 คะแนนเฉลี่ของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ควรอยูในระดับ 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามี
การบริการท่ีอยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการดานใดยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 
3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ  ปญหาอุปสรรค  
เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ  ท้ังนี้ ควรเปด
โอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวนรวมในการเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ตองการของนักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพหารใหบริการเสนอใหผูเก่ียวของ
ทราบทุกระดับ  และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ใหบริการ  โดยเฉพาะการบริการในดานท่ียังไมบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
และประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดานตามแผนท่ี
กําหนด 

7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจในบริการท่ีสถาบันจัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง  
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการในระยะตอไป 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง   
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและ
โดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย 
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก ( 1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา ( 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ( 5) 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ  
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี 

 ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2  
 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้  

-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง 

 สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
            2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
          5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        6 ขอ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2          : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาท่ีชัดเจน  นอกเหนือจาก
การพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ัง
ท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณลักษะตามท่ีสถาบันกําหนด และสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 

  1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ประกอบดวยตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ท่ี
นอกเหนือ จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เพ่ือใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 
 

 

 สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการ
ประกันคุณภาพ และกําหนดเง่ือนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้
ความสําเร็จของการดําเนินงาน   วิธีการประเมินคุณภาพใน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากสถาบัน 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู
ดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 
         -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
         -  กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ 
         -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
         -  กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม 
         -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะ

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันควรสงเสริม
ใหนักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรม
วิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  กิจกรรม
กีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   
และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันตอง
สงเสริมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภท
กิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมกีฬาหรือ
การสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรม
วิชาการรวมอยูดวย 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

และวัฒนธรรม 3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือ
บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมตองจัดทําขอเสนอโครงการให
ผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝายกิจการศึกษา
ของสถาบัน)  โดยมีคําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพท่ี
ใชในการจัดกิจกรรม  ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก 
วัตถุประสงคของกิจกรรม  ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมท่ี
จัด  ลักษณะของกิจกรรม  กลุมเปาหมาย  และวิธีการประเมิน
ความสําเร็จ  และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมใหม 

3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดทําขอเสนอโครงการท่ีถูกตองเหมาะสม  
โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน  และใหการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานใน
รูปแบบตางๆ  เชน กิจกรรมการจัดการความรู ( KM : 
knowledge management)  การใหนักศึกษานําเสนอผล
การดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือใหนักศึกษา
กลุมอ่ืนรับรูรวมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับวิธีการ
วางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การ
ประเมินความสําเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน  อาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา 
ควรมีการประชุมกับสถาบันภายนอก เพ่ือสงเสริมการทํา
กิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการ
สรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน 
ท้ังนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวาง
สถาบันดวย 

4.3 ในแตละป  สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษา
ระหวางสถาบันมีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีไดจากการทํากิจกรรม  หรือ
นําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแตละสถาบัน  รวมท้ังการ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาระหวางสถาบัน  มีการรวมตัวกันเปนเครือขาย
สถาบัน เพ่ือเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
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 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

จัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางาน
รวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบการติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 

5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม 
และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพ่ือใหเห็น
ภาพของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในแตละรอบป 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ  และ
ประยุกตใชระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา จากรายงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพ่ือจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานท่ียังไมบรรลุ
เทาท่ีควร 

  6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเก่ียวของทุกระดับรับรู และมีการระดม
ความคิดในการพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรม
นักศึกษา 
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หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความ

พรอมของแตละสถาบัน  อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้ เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ

สถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพภายตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน  

การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) 

สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตาม

แผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ

พันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการ

เผยแพรอยางกวางขวาง  

   

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

ตัวบงช้ี จํานวน  3  ตัวบงชี้   คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

                ประจํา 

องคประกอบท่ี  4   การวิจัย 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ    จัดสรรทุนวิจัย 
การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ   
 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน

ประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือใหคําปรึกษาและ 
  สนับสนุนการวิจัยฯ  

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ    
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน 
   สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ ( visiting  
   professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม  : 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2) 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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เกณฑการประเมิน : 
 

  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
       1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
      2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
       6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ขอตาม 
เกณฑท่ัวไป และ     
ครบถวนตาม 
เกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
กลุม 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ  
ตลอดจนกําหนดหนวยงาน บุคคลหรือกลุมท่ีรับผิดชอบ และมี
งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
อยางเพียงพอ  ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อบรรลุตาม
เปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

  1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัยหรือศูนยวิจัยเพื่อให
สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากน้ันอาจ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหปฏิบัติงานใน
กลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน 

 

 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน  1)  การกําหนดให
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย  2)  
การกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรือ
งานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของ
อาจารย  3)  การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการ
บรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของ
อาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย       
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รับเชิญ ( visiting professor)  หรือเขารวมการจัดแสดงงาน
สรางสรรคของอาจารย  4)  การจัดใหมีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริม
นักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ  5)  การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธ
ท่ีเกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงของเน้ือหาในการจัดการเรียน
การสอน เปนตน 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จัดระบบการรับเขาและกํา กับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน 
วิเคราะหกําลังคน วางแผน และรับเขาบุคคล (ท้ังอาจารย   
นักวิจัย  และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)  ท้ังจากในประเทศและ
ตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคของสถาบัน  ทําการกําหนดกฎเกณฑ  แนวทาง
กํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ท่ีไดรับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานท่ี
ชัดเจนท่ีตองปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับ
ประสบการณของแตละกลุมบุคคล  กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจ
เริ่มจากการฝกอบรม  การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดย
ไดรับการแนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส  การ
เขารวมประชุมวิชาการ  การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา  กรณีนักวิจัยท่ัวไป การสงเสริมใหมีโอกาส
ไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้น
นํานอกสถาบันท้ังในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งท่ีทําให
ไดรับความรูและประสบการณท่ีมีคุณคา 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดคือ การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีม
ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือ
นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวย
วิจัย ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง 

3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวของแกอาจารยและนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให
นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง  การใหผลตอบแทน  
หรือการใหรางวัลสําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน การจัด
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บรรยากาศและการบริการตางๆ ในสถาบันใหเหมาะสมและ    
จูงใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

 

 ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงทุนจากภายนอกอาจทําได
ยาก ดังนั้น สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย
หรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสราง
ผลงานท่ีสามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุน
วิจัยจากแหลงทุนภายนอกนอกสถาบันในโอกาสตอไป 
สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบัน
อาจจัดใหมีระบบสนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล 
รายละเอียด และเง่ือนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุน
ภายในประเทศและตางประเทศ ท่ีอาจารยและนักวิจัย
สามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดใหมี
คณะผูเชี่ยวชาญเปนพ่ีเลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยังแหลงทุนตางๆ 
และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพ่ือมี
โอกาสไดรับทุนวิจัยมากข้ึน 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรหรือจัดหาแหลงสนับสนุน
ทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ังงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมการ
วิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) 
งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือ
หองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถผลิตผลงาน
ระดับสากลหรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือ
ของทองถ่ินอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย   
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในรูปแบบตางๆ  3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัย
หลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ ( visiting professor) 
เปนตน 

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทท่ีเปน
จุดเนนของสถาบัน ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือระดับสูงท่ีจําเปนท่ี
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หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใช
รวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูงดังกลาว ก็ตอง
จัดระบบผานเครือขายท้ังในและตางประเทศใหสามารถเขาใช
ของหนวยงานอ่ืนได เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของ
นักวิจัย 

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซ่ึงนอกจากหนังสือและวารสารท้ัง
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอแลว ยัง
หมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การ
สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและ
ตางประเทศ ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทางวิชาการ ( sabbatical 
leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมูลขาวสารอยาง
นอย 5 ดานตอไปนี้ 1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  2) ขอมูลดานการ
วิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ท้ังปจจุบันและผลงานท่ี
ผานมา  3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของสถาบัน
ในการเผยแพรผลงาน   4) ขอมูลดานระบบและกลไกของ
สถาบันในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
ใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา  5)  ขอมูล
เก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบัน
ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค 

6. มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น 
 

 

  สถาบันจัดใหมีระบบการประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุน
ทุกดานอยางสมํ่าเสมอ โดยการมีสวนรวมของอาจารยและ
นักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ” ท้ังใน
ประเด็น งานวิจัยเสร็จทันกําหนดเวลา คุณภาพของ
ผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุน
วิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือ “การ
ประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย ” ในประเด็นความ
เหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และ
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นักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ ” ใน
ประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและ
นักวิจัย  เปนตน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

 

  สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดย
กําหนดกิจกรรมท่ีตองทําเพ่ือการปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือ
หนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีตอง
ใชหากจําเปน กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลวเสร็จ 
จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยตามท่ีกําหนด 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและสังคม 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
(เฉพาะกลุม ข และ ค2) 
 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจน
กําหนดผูรับผิดชอบในการสรางความรวมมือกับองคกร
ภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสรสนเทศของ
กลุมเปาหมาย  การสนทนากับกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ ( focus 
group)  การติดตอสัมพันธกับองคกรภายนอก  การใชขอมูล
ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือท่ีมีอยูเดิม 
วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีท้ังการรวมทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเพ่ือ
ตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมท้ังการรวม
ใชทรัพยากรท้ังสถานท่ี บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
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ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี     :   การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือเผยแพรไปยัง
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบ
สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทัน
เหตุการณ 
 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  : 

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมทางวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.   มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเก่ียวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
       1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
          2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
         3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2   :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
ผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพหรือการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุม
วิชาการท่ีมี peer review ในประเด็นตอไปน้ี  1) การจัดใหมี    
พี่เล้ียงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร  2) การ
สนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความของอาจารย
และนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   3) 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัย
หรือเผยแพรงานสรางสรรค  4) การจายคาตอบแทนสําหรับ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ท้ังน้ี การ
สนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของ
แตละสถาบัน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม          
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ี
คนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
ผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับ กลุม
บุคคลเปาหมายโดยยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและ
รวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตาม
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรร
ผลงานท่ีนาจะเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป จัดใหมีการสัมภาษณ
อาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรู
ท่ีนาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูท่ี
ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
 

 

 นําองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชนผานส่ือตางๆ อยาง
เปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผน
ตลอดจนการติดตาม 
ขอมูลปอนกลับ นอกจากน้ันการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการ
สรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกท้ังรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะสามารถสนับสนุน
งานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป
ใชประโยชน 
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 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และ
มีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

 

 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
เชน  1) กําหนดขั้นตอน วิธีการ และผูรับผิดชอบเพื่อเปน
ส่ือกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย 
และนักวิจัยกับองคกรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัย
และงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหา
งานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ท่ีตองการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน 
(consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3)  ผูรับผิดชอบ
ริเริ่มประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล 
(start – up company) เปนตน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ 
ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง 
ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
แกอาจารย นักวิจัย และสถาบัน   ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือ
การซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนใน
การเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจากผล
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
นอกจากน้ัน ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษา
สิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัยและสถาบันในผลประโยชนท่ี
เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจท่ีเปนผลจากงานวิจัย โดย
เปนหลักเกณฑท่ีโปรงใส เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 
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ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยัง
เปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5  
 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และค2 จําแนกเปน 3 กลุมวิชา 

1. กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3. สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

สูตรการคํานวณ  : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =    

 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได  =   

 

  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก             
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

 

×  5 
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สรุปคะแนนท่ีไดระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา  
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับ

รวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณนั้นๆ 

ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม
มีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน  

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 65 
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หลักการ  

 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงใหบริการ

วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบันมีความ

เชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม  

โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน  และสังคมโดย

กวาง  รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย  เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ

สถาบัน  เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัย

เพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว 

สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการ

พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย   สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน

การสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการวิชาการดวย  
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน 
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา  
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน 
 รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ .) 
   
ตัวบงช้ี จํานวน   2   ตัวบงชี้   คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 66 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสราง
สถาบันเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
 

เกณฑมาตรฐาน  : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ
ขอ 2 และขอ 3 
 

เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
          2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
         3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        5 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

 

 มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการ
บริการวิชาการดานตางๆ ท่ีสัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน มี
นโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุก
ระดับมีความพรอมท้ังในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและ
จิตแหงการบริการ ( service mind) ในการใหบริการวิชาการ
แกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหา

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
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 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

งบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการใหบริการ 
กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมี
ระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหวางระหวางภาระงาน
ดานตางๆ ซ่ึงจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการ
ใหบริการแกชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเนนของ
สถาบัน 
ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการ
ใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน 

 

 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจําดานอ่ืนๆ ของอาจารย
และบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทํา
เปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

 

 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปน
ระบบ เชน 1) มีการนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงท่ี
ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ2) 
นําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอ
ยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย เปน
ตน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 

 จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซ่ึง
เปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังในระดับแผนการ
ดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน  ความรวมมือรวมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการท่ี
สามารถนําไปใชไดจริง และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบัน
กําหนดไว 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
บูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 

 สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ 
และผลสัมฤทธิ์ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนองความ
ตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก ( 1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการ ( 2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ ( 3) ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทาง
วิชาการและการเผยแพรความรูนั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน  

2. มีความรวมมือดานการบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 
เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
       1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
         3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         5 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

 

 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบาย   ยุทธศาสตร  ทิศทางและการจัดทําแผนการบริหาร
ทางวิชาการตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
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 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

2. มีความรวมมือดานการบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

 

 สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพท่ี
ใหบริการ มารวมมือรวมพลัง ( Collaboration) ในลักษณะ
ของการสรางเครือขาย ( Networking) ระหวางบุคคลหรือ
หนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการ
ปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ให
คําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทางในการสื่อสาร ทําความ
เขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใหมๆ ในชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 
 

 

 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
ท้ังทางตรงและทางออม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
อาจารย และบุคลากรผูใหบริการ ท้ังในดานการนําความรู 
ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การชี้แจงแนะนํา
ใหผูรับบริการและประชาชน 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

 

 มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการ
ใหบริการ ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการ
ใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการ
บริการ ซ่ึงรวมท้ังการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการ
ใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน                  
มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน 
 

 

 สถาบันมีการพัฒนาความรูจากการใหบริการทางวิชาการ 
สงเสริมใหเกิดกระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบัน ซ่ึงรวมท้ังผูเรียนดวย  จัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและเผยแพรประสบการณ .ในการใหบริการผานทาง
สื่อการเรียนรูตางๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการ
เผยแพรสูสาธารณะ 
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หลักการ            
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน  และมีการบูรณาการเขา
กับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะ การผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 
  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบงช้ี จํานวน  1 ตัวบงชี้   ประกอบดวย 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1  ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตาม
จุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการดําเนินการตามระบบท่ี กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
       1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
         3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
    5 หรือ 6 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํา
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ 
และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนดไว เชน มีการ
กําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
กําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ  มี
การกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางาน

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 :  ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 72 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

ศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดยทุกคนมี
สวนรวม  มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
มีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน
และท่ีจัดโดยองคการนักศึกษา 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เชน มีหอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการ
แสดง  มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ  มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน 
วารสารระดับหนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน 

  3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
ความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน  มีการสราง
เครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เปนระบบชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยใชหลักการ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและ
พัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

6. 
 
 

มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเปนท่ียอมรับใน

6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสู
สาธารณะ 
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 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

 
 
 
 

ระดับชาติ 
 
 
 

6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มี
บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรและเปนท่ีประจักษ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพรท้ังในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับ
การอางอิง เปนท่ียอมรับ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 74 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

หลักการ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการ

กํากับดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดาน

ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยใชหลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ่ือสถาบันท่ีเปนเลิศ 2009-2010 
 7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 8. ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
 9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
 

ตัวบงช้ี จํานวน  4  ตัวบงชี้   คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

 

 
 

องคประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 
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ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางด ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร 
มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางท่ี
ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 

เกณฑมาตรฐาน   : 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดลวงหนา 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ ปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 
 3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ  
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี 
สวนไดสวนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ 
สมศ. 
 

เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
       1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
      4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        7 ขอ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 :  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 76 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดลวงหนา 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความ
เขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตางๆ อาทิ 
ขอบังคับท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมท้ัง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  กรอบ
ทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพ่ือให
ทราบถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอสถาบันกอนท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี 

1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางท่ีกําหนด
รวมกันระหวางผูบริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการ
ประเมินตนเอง และรายงานตอสาธารณชน 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนด             
ทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปน
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และจัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติ
ท่ีเปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ ( KPI) 
ของงานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนา
องคกร เชน การสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา 
เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนการหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริม
การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการ
ใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตาม
ประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน 
อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บ
ขอมูล และการรายงานขอมูล กับประโยชนท่ีไดรับ 

  2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน 
และแผนกลยุทธใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและ
มีความเขาใจรวมกัน 

  2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชใน
การติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ ( KPI) ท่ีกําหนดไวในแผน         
กลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการ
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ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกล
ยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 
ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให
สอดคลองกับสภาพการณยิ่งข้ึน พรอมท้ังสรางกลไกภายใน
เพ่ือสื่อสารการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุก
ระดับท่ีเก่ียวของ 

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจ
ของสถาบันอยางครบถวน  รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธิ์อยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ท่ีตรง
กับกลุมเปาหมาย 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
สถาบันมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหได
ขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการ
โดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผู
ปฏิบัติการระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการ
กํากับและตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบการทํางาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูใน
ระดับท่ียอมรับได 

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน 
การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการโครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว ( lean 
organization) 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเนื่องหรือเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงาน
ท่ีหนางาน ( on - the -  job training) จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู และถายทอดประสบการณรวมกัน
ระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
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สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ ( community of practices) 
เปนตน 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรร
มาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนได               
สวนเสีย 

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหาร
การดําเนินงานของสถาบันใหไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกัน
ระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน
ประเด็นการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่อง
คุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ี
เก่ียวของในการดําเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานการประเมินตนเอง 
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงานทาการเงินของ
สถาบันตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และ
รายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 

7. สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและผูบริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารตามท่ีระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของ
สถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงาน
บุคคลผูบริหารและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการประเมิน หรือ
ตามขอตกลงท่ีทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ
กัลยาณมิตร กลาวคือใชหลักการท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะ
เชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 

7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุง
การบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงาน
ผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยูตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือให
ทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใน
สถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และ
การแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน
สถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งข้ึน 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผน           กล

ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ( tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร ( explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ( tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
         1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
            2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
           3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
           4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
           5 ขอ 

 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 :  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย 
 

1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดท่ีมุงเนน
เปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือนํามาใชในการ
กําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรูใหสอดคลองกบแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.2 บุคคลท่ีเก่ียวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจ
ประกอบดวย รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รอง
คณบดี  ผูชวยคณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนางาน  ท่ีกํากับ
ดูแลดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต  
ดานวิจัย รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการ
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดย
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย รวมท้ังประเด็นการจัดการความรูท่ีสถาบันมุงเนนตามอัต
ลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรูท่ี
เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome)  เทคนิคการเพ่ิม
ผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะ
พัฒนาความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนด
ในขอ 1 
 

2.1 กลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานกาวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรท่ีทํา
หนาท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน  
คณาจารยหรือนักวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นความรูดังกลาว 
รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนน 

2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ี
เปนจุดเดนของอาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือ
สาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยท่ีสะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนํามากําหนด
เปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองค
ความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. 
 
 
 
 

มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง( tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติ
ท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดใ น

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดน
ทางดานวิชาการและผลงานทางดานวิจัย รวมท้ังผลงานดาน
อ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรม อยางสมํ่าเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัด
ประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของ
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 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

 
 
 
 

ขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
 

ความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 
3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู

ภายในสถาบัน เชน การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและ
เครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวางหนวยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท้ัง
ท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวฏิบัติท่ีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพ่ือให
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูนความรูความสามรถ
เขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงา 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพรความรูในองคกร 
ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกลาว 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง  (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

5.1 ผูรับผิดชอบความวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลง
ตางๆ เชน นวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และ
ติดตามวัดผลตามประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก
ดานการจัดการความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรูของสถาบัน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ี
กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน            
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือ
ไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา ) เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู
ในระดับยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ
โอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา  รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 

เกณฑมาตรฐาน   : 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน

ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสถาบัน จากตัวอยางเชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
 สถานท่ี) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
 บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
 อาจารยและบุคลากร  
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห

ในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 :  ระบบบริหารความเส่ียง  
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หมายเหตุ  :  
 คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลัษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของ สถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ี
ชัดเจน 
 ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลการประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน  
 1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรวของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร
ภายในสถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได แตไมพบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังงกลาว 

 2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเนื่องมาจากปจจั ยตางๆ 
เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง 

  
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
        1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
     3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
         6 ขอ 

 
 **หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปเง่ือนไขท่ีกลาวไวขางตน 
 การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก  
 1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ 
 ลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการ 
 ตามแผน  
 2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน  
 3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได 
 กําหนดไวลวงหนา  
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
รวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 
 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจ
หลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เชน นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสมํ่าเสมอ 

2. มีการวิเคราะหและความเสี่ยง และ
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยาง
นอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน 
 

 ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน 
     -  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสถานท่ี) 

 -  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
 -  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

       - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาร หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
       -  ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดาน                  
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

    -  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
    -  ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง
ท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงท่ีจะนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณใน
อนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อ
เสี่ยง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิต
บุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบ
แนวคิดในเรื่องท่ีเก่ียวของกับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธี
ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

3. 
 
 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ี
สะทอนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ํา ได 
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3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงท้ังในดานของ
โอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจาก
ความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนท่ี
จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต 
รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงใน
ปจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความ
รุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดข้ึน โดยจะมีความ
รุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อม่ันตอคุณภาพทาง
การศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความ
ปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ี
มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตอง
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรูความ
เขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T หรือ 
Take การยอมรับความเสี่ยง  Treat  การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง  Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสท่ีสถาบันจะเกดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบ
ของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

5. มีการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอ
สภาสถาบัน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานตอสภาสถาบัน 

6. มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช
ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความ
เสี่ยงท่ีเหลืออยูหลังการจัดการ ความเสี่ยงและขอเสนอแนะ
จากสภาสถาบัน รวมท้ังความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือ
สภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังภายใน
สถาบัน และจากหนวยงานกํากับ 



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 86 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 

หลักการ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู  เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ( Thai Qualification Framwork 
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการ                          
การอุดมศึกษา  
 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
  

ตัวบงช้ี จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2545                                                   
ซ่ึงสถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตน
สังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ัง
รายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุก
คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ        พันธ

กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1)การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน รายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3)การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ  

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ 
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 

เกณฑการประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
         1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
     2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
   7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
       9 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต
ระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 
 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ท่ี
เหมาะสมกับระดับพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบ
ประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่ม
จากการวางแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกัน
คุณภาพเพ่ือผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา 
จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
ตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน 
เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบ
ในการดําเนินงานของสถาบันเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง 
แตท้ังนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคครบถวนท้ังปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลลัพธ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถ
วัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปน
เกณฑท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 
ประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ี
มีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีสมบูรณครบถวน โดยมีการกําหนดการควบคุม
คุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบ
คุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online เสนอสถาบันพิจารณา พรอมท้ัง
เสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธทุกตัวบงชี้ 
 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธนําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และ
แผนการพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการ
หรือประสานกับคณะกรรมการ / หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรง
หรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจากปกอน
หนาทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ

 

 สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูล
ประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง 
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การศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

เปนปจจุบันครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใช
รวมกันไดท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน  
รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร.       
เปนตน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

 

 สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของ
สถาบันเขามามีสวนรวมในการบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียบ โดยเฉพาะ
ผูใชบัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจของถาบัน เชน 
ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการ
ของสถาบัน ไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ 
ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การกําหนดตัวบงชี้และ
เปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับ
สถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ 
เปนตน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน 
 

8.1 มีการสรางเครือขายการการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน 
ท้ังในสวนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา และในสวนท่ี
เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผล
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการพัฒนาการดานตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช
ประโยชน 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนวิธี
ปฏิบัติท่ีดีใหกับสาธารณชน และใหหนวยงานอ่ืนไปใช
ประโยชน 

9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนํา
ผลไปพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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หลักการ 
              การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท้ังในดานการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะดํารงชีวิตท่ีเกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือการบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงตนเอง
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมท่ีจะ
มุงเนนภารกิจท่ีจะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี (3 D) ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ DRUG-FREE คือ
ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
                 DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่อม่ันในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง 
                DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ชั่วดี มีความภูมิใจในความ
เปนไทย รวมท้ังยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 
                DRUG-FREE คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง 
 
ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด 
                            พฤติกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 10  สถานศึกษา 3ดี (3D) 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี : สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการ
วางแผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุก
ฝาย และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3 D) การกําหนดนโยบาย 
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของดังนี้ 
         1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
         2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
        3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกการสราง
และพัฒนาเครือขาย การกํากับติดตามผลท่ีชัดเจน 
         4. รายงานผลการดําเนินงานการติดตามประเมินผลและนําผลไปพัฒนาปรับปรุง 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และสงเสริมสนับสนุนท้ัง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 
 2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม และจริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด 
  3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 
  4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี ( 3D) 
        5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
  
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
         1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
        5 ขอ 

 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 เกณฑมาตรฐาน  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร 
สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

1.1 สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

1.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาอยางชัดเจน 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดาน
ประชาธิปไตย ดานคุณธรรม และ
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด 

 

 ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีองคความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3 D) อยางมี
คุณภาพ 

3.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสราง
สาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ดี (3D) 

 3.2 มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3 D) ท่ี
เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการ
ดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและให
การสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม 3 ดี (3 D) ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา
หรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 มีระบบ กลไกและแผนกํากับติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน 
พรอมรายงานผลการติดตามการประเมินผลและการนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา  
3ดี (3D) 
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ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท้ังในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและ
หนาท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที ซ่ือสัตยสุจริต รูและ
ตระหนักและโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากยาเสพติดและอบายมุขตางๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงตนเองอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของมีดังนี้ 
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  ดาน

การสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด 

2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบท้ัง 3 ดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 10.2 : ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจน 
 เกิดพฤติกรรม  
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 

 

หลักการ 
              ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ในเกณฑขอ 3 ไดกําหนดใหสถาบันมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจึงกําหนด             ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยข้ึน ซ่ึงผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2555 
 
ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 ตัวบงชี้ท่ี 11.1  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 
 ตัวบงชี้ท่ี 11.2  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 11  ตัวบงช้ีอัตลักษณ 
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อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : เกงไอที  มีจิตอาสา  สูงาน  สื่อสารมลายูกลางได 
 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
 

ประเด็นการพิจารณา  : 
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา  

โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด  

อยางครบถวนสมบูรณ 
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง  

กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

 ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 
 

เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

อัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
 

หมายเหตุ : 
 1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได  
 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน 
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน  : 
1. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ 

พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน  
 2. กรณีท่ีคณะ ดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 11.1 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 
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เอกลักษณมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
ประเด็นการพิจารณา  : 

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด 
อยางครบถวนสมบูรณ  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติ 

ได 1 ขอ 
ปฏิบัติ 

ได 2 ขอ 
ปฏิบัติ 

ได 3 ขอ 
ปฏิบัติ 

ได 4 ขอ 
ปฏิบัติ 

ได 5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษา  
2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลองกับเอกลักษณ 

จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผล

การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาท่ีกําหนด 
หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของ
สถานศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ 

ตัวบงช้ีท่ี 11.2  :  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ 
                         สถาบัน 
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4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
เอกลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 

 

หมายเหตุ  : 
 1. เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได ท้ังนี้ตองผาน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดง 

หลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน  : 
1. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณเหมือนกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการ 

ประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน  
 2. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณไมเหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  
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ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายนอก 
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          กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ท่ีประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด 
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินบนพ้ืนฐานท่ีทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซ่ึงสามารถชี้ผลลัพธและ
ผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

ประกอบดวย 6 ดาน 14 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
  1.1 ดานคุณภาพบัณฑิต  ประกอบดวย   3   ตัวบงชี้ 
  1.2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  ประกอบดวย   3   ตัวบงชี้ 
  1.3 ดานการบริการวิชาการแกสังคม  ประกอบดวย   2   ตัวบงชี้ 
  1.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบดวย   2   ตัวบงชี้ 
  1.5 ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  ประกอบดวย   3   ตัวบงชี้ 
  1.6 ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย   1   ตัวบงชี้  
 

1.1  ดานคุณภาพบัณฑิต 
ดานคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและ

จํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ และสถาบันผลิต
บัณฑิตไดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู   
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมท้ังไดตามคุณลักษณะท่ี
เปนจุดเนนของสถาบัน กลาวคือ เปนผูใชภาษาไดดี ถูกตอง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึก
ตรองไดถองแท เจริญงอกงามเพราะความใฝรูและสามารถแปลความคิดเปนการกระทําไดสําเร็จ เปนผูเรือง
ปญญา มีความสามารถในการเรียนรู มีทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง มีทักษะ
ในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของชาติ 

 
ตัวบงช้ี จํานวน  3  ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 ตัวบงชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 ตัวบงชี้ท่ี  2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ตัวบงชี้ท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 
 

1. กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
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ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ 
ท่ีไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา เม่ือ
เทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจําเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา 
ใหนับเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 
วิธีการคํานวณ  : 
 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x  100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 

หมายเหต ุไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว   
ผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร   
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 

ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อยางนอยรอยละ 70 
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา ใหมีการติดตามซํ้า โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 
6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

 
 
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1    :    บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ( สกอ.) ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีสถาบันกําหนด ครอบคลุมอยาง
นอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต 
 
วิธีการคํานวณ : 
 

 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา โดย
มีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ี
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามท่ีเผยแพรโดย สมศ.  

2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ  
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบท้ัง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2  : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
                    ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการ
คิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ัน
สูง 

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความท่ีเปนผล จาก วิทยานิพนธ หรือ  
บทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 

งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25  

งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ ( Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25  

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย  
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึงการเผยแพรในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย 
 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ ( full 
paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสารหรืออิเล็กทรอนิกสได 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3   :    ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

http://www.scimagojr.com/
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

วิธีการคํานวณ  : 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   

       

หมายเหตุ นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน  : 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือ

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  
0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 * องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 

มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และ เวียดนาม  

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  

การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ  

การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ  
           ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน  

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. จํานวนและรายชื่อบทความท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษา
หรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปท่ีตีพิมพ ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น  

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร ชื่อหนวยงานหรือ
องคกร พรอมท้ังจังหวัด ประเทศท่ีเผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน  และคาน้ําหนักของการ
เผยแพรผลงานแตละชิ้น 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  
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1.2  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการดําเนินงานตาม

พันธกิจ ดานการวิจัย และงานสรางสรรค อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีจุดเนนเฉพาะโดยมี  
การดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
คณาจารย นักวิจัย และบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย และงานสรางสรรค  สงเสริมและสรางเครือขาย
การทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก สถานศึกษา เพ่ือใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพ เปนนวัตกรรมท่ีนําไปสูการสรางและพัฒนาบัณฑิตท่ีเรืองปญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูง 
การสรางและพัฒนาองคความรูใหมเปนการเปดโลกทัศนใหมและขยายพรมแดนของความรูและทรัพยสินทาง
ปญญาท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในงานไดจริง ท้ังการใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
การใชประโยชนเชิงนโยบาย และการใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 

ถาสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพสูงและ
สรางการยอมรับในแวดวงวิชาการ ควรเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได หากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยท่ีสามารถนําผลไปใช
ประโยชนไดตามความตองการของผูใชจริง รวมท้ังนักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ เก่ียวกับการใชความรูใน
การพัฒนา เปนการเรียนรูท่ีสั่งสมและถายทอดไปสูผูอ่ืนได ประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัยพ้ืนฐานหรือ
งานวิจัยประยุกตก็ตองเปนงานวิจัยแท คือการมีผล เปนการเรียนรู สั่งสมองคความรู และถายทอดองคความรู
นั้นๆ ได ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการพัฒนาประเทศสูสังคม แหงการ
เรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและใฝรูตลอดชีวิต  และ
วัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการพัฒนา ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ 

 
ตัวบงช้ี จํานวน  3  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 ตัวบงชี้ท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
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ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25  

งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ ( Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25  

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย  
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

การสงบทความเพ่ือพจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ( full 
paper)และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร
หรืออิเล็กทรอนิกสได 
  
 
 
 
 

 

 ตัวบงช้ีท่ี 5     :     งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 
 

http://www.scimagojr.com/
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เกณฑการประเมิน  : 
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยูใน ควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.   

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู
ใน ควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 

 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  
0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาซียน 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และ เวียดนาม  

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 

ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ  

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ  
           ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
วิธีการคํานวณ : 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

 
การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนท่ีคิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิด

คะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนท่ีคิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อ
เจาของ บทความ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละ
บทความวิจัย 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร 
ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนัก
ของแตละผลงานสรางสรรค 

3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ
และมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี ไดนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย  และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถ
นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย  
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงค  
และ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดย มีหลักฐานเชิงประจักษหรือ การ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีดังนี้  

  1.  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน
เรื่องตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดาน
การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   

     2.  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร  หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เปนตน 

      3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย  เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

 4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซ่ึงไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน  หมายถึง 
หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา ท่ีมีการนํา งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน  โดย มีหลักฐานเชิงประจักษหรือ การรับรอง /การ
ตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  

การนําจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน ใหนับจากวันท่ีนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมาใชใหเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาท่ีใชจะ

 

 ตัวบงช้ีท่ี 6      :      งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

เปนตามปฏิทิน หรืองบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบท่ีมหาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณี
ท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว
ยกเวนในกรณีท่ีมีการใฃประโยชนท่ีแตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนท่ีไมซํ้ากัน 

 

วิธีการคํานวณ  : 
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปท่ีนําไปใชประโยชน 
ชื่อหนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน  โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรท่ี
เก่ียวของ ท้ังนี้ใหแสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

 - การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ  เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชน แกสาธารณชน  
ในเรื่องตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน  ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข 
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   

     - การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร  หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เปนตน 

      - การใชประโยชนในเชิงพาณิชย  เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

 - การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซ่ึงไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห  
วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาท่ีจนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ  หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ท่ีผาน
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา 

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Book) ตองเปนผลงานท่ีผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - บทความวิชาการ  หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูท่ีสะทอน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย  โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูตรวจอาน 

 - ตํารา  หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ี
เก่ียวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือผูอาน
ท่ัวไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ท้ังนี้จะตองเปนเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและใหทัศนะ
ของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง 
 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือ
ตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุติกอนการตีพิมพ และผลงาน
จะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการตีพิมพครั้งเดียวตองาน
วิชาการ 1 ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ตัวบงช้ีท่ี 7    :      ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
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เกณฑการประเมิน  : 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด  
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ  

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
วิธีการคํานวณ  : 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ท่ีมีคุณภาพของ
อาจารยประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ป
ท่ีผลงานแลวเสร็จ ปท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได ชื่อ หนวยงานท่ีรับรอง  และมี
หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น  

2.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย 
ท่ีลาศึกษาตอ  
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1.3  ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม  หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการใหบริการ

วิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในประเทศและตางประเทศซ่ึงอาจใหบริการโดยการใช
ทรัพยากรของสถานศึกษาหรือใชทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ 
การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพ่ือแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่อง บริการศิษยเกาและประชาชนท่ัวไป การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถ
จัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลาดวยสํานึกความรับผิดชอบของความเปนสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาใน
ฐานะเปนท่ีพ่ึงของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยท่ีใหผลตอบแทนเปนรายได หรือเปนขอมูล
ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม การใหบริการทางวิชาการโดยการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรูใหมท่ีเปนประโยชน เปนท่ีพ่ึงและแหลงอางอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางท่ี
เหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิด ความม่ันคง ความเขมแข็ง และการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง 
ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

 
ตัวบงช้ี จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
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ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  :  
  การใหบริการวิชาการ  หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของ
ชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการ
หรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการ
ท่ีมีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการ
เขากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 
  การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ  
  1. การพัฒนาการเรียนการสอน  
  2. การพัฒนาการวิจัย  
  ในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีท้ังสอง
ประเภท  
  ในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการท่ีงสองประเภท ท้ังนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีสอง
ประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน 
  
วิธีการคํานวณ  : 
 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

x 100 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไป ตอ
ยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 8     :  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ 
 พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน และ
โครงการวิชาการท่ีเปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปท่ีประเมิน โครงการหนึ่งๆ  
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอน และ
การวิจัยก็ได 

3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ท้ังการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 
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ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : 
โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ีสถาบันจัดข้ึนเพ่ือ

พัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชน
หรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพ
ของตน 

 

ประเด็นการพิจารณา  : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 
1 ขอ 

ปฏิบัติได 
2 ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4 ขอ 

ปฏิบัติได 
5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร  
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ
ของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน  

4. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรท่ีสราง
ประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร 

5. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปข้ึนไป 
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 
7. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 9     :       ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
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หมายเหตุ  : 
 สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป สามารถใชโครงการ/
กิจกรรมใหมท่ีปรากฎอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวาเปนโครงการ/ 
กิจกรรมท่ีตอเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได โดย สมศ. จะพิจารณาให 
คะแนนลวงหนา 
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1.4  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง สถานศึกษามีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความสําคัญและคุณคาเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจําตองปลูกฝง สงเสริม
และพัฒนาสิ่งท่ีดีงาม ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค อยูในสภาพแวดลอมท่ีสวยงามอยางมี
รสนิยม ใหเกิดในจิตสํานึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อม่ันในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ท้ังในเรื่องความเชื่อ คานิยม และวัฒนธรรมใหมๆ สถานศึกษาจึงมีนโยบายและการ
ดําเนินงานท้ังในระดับบุคคล และสถาบัน โดยมีระบบและกลไกเปนหนวยสงเสริม สนับสนุนในลักษณะ
โครงการและสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหวิถีชีวิตและบรรยากาศ  ในมหาวิทยาลัยนาอยู มี
ชีวิตท่ีมีคุณคาอยางมีรสนิยม และสามารถอยูในสังคมดวยความเขาใจ มีน้ําใจอยางมีความสุข 

 
ตัวบงช้ี จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบงชี้ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   
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ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม เปนพันธกิจ
หลักประการหนึ่งท่ีสถานศึกษาพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหสังคมใน
สถานศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา และเปนท่ียอมรับ
ของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจไดตอเนื่องท่ีม่ันคงและยั่งยืน
โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได 
 
ประเด็นการพิจารณา  : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  
3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง 
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน) 
4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน 

ข้ันตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

5. รายงาน รางวัลท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ  จากสถาบันหรือ
หนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ 

ตัวบงช้ีท่ี 10     :       การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา  
ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและ
สรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 
 
ประเด็นการพิจารณา  : 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ

สุนทรีย 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม

อยางสมํ่าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีสถานศึกษาดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จ

อยางเปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย 

และความสวยงาม  
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริม 

ใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 

ตัวบงช้ีท่ี 11      :      การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
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หมายเหตุ  : 
 1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 

 2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ี    

แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม   
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 1.5  ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีระบบ  

การบริหารและการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยางมี
เอกภาพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจท่ีกําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาท่ีกํากับดูแลนโยบาย  
การดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดให
นักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมท้ังกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีกําหนด มีการเผยแพรผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการ
บริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบดวย หลักประสิทธิผล ( Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
ตัวบงช้ี จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
 ตัวบงชี้ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
 ตัวบงชี้ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 
เกณฑการใหคะแนน   : 

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 

1.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหาร
สถานศึกษาไดกําหนดใหมีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบ  
การดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปนมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ท่ีกําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
หมายเหตุ  : 

1. ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี  
2. ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอน 
 
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 13     :       การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
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ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมท้ังพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถานศึกษาสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
 

เกณฑการพิจารณา  : 
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 
 

                วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

 
วิธีการคํานวณ  : 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 
 
 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 

 
 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน   

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
 1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา  
 2. นับอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง และท่ีลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลท่ีระบุรายละเอียดแสดง 
วุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 
  

ตัวบงช้ี 14    :     การพัฒนาคณาจารย 
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หมายเหตุ  :  การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  
     - คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ    
                 สกอ. และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ก.พ. 
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1.6  ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองแสดงความมี

มาตรฐานและคุณภาพดวยการเปนประชาคมแหงการสรางความรู และองคการแหงการเรียนรูท่ีมีขีด
ความสามารถในการคนควาวิจัยสรางความรูใหมท้ังเพ่ือพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
อุดมศึกษาไทยยังตองแสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยตองมีความเปน
เลิศท่ีใชการไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน เพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอยางตอเนื่องซ่ึง
จะนําอุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากล ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเปนการประกันคุณภาพเพ่ือ
ความรูสูความเปนเลิศ และการประกันคุณภาพเพ่ือผูเรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพท่ีดี  คือ การใช
ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสรางประชาคมท่ีมีวัฒนธรรมในการเรียนรู และตรวจสอบการ
ทํางานของตนเองเพ่ือผูอ่ืนอยูเสมอ ซ่ึงจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีเปนพลวัต เปลี่ยนแปลงได
อยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรขาวสารท่ัวท้ังสถาบัน พรอมกับมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกดานแบบ
มืออาชีพท่ีสามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกข้ันตอน มีกลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน เพ่ือนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายท่ีมีสวนรวมมาใชในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของ
สถาบัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพท่ีเหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตามเง่ือนไขเฉพาะของแตละหนวยงานดวย 

ระบบประกันคุณภาพภายในโดยท่ัวไป ประกอบดวย ระบบแรก  คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ  
ซ่ึงประกอบดวยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพ่ือคุณภาพและ  
การจัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบท่ีสอง  คือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือเรงรัดให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนด และระบบท่ีสาม  คือ ระบบการประเมิน
ภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเปนหนาท่ีของสถาบันในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวนรวมและการสนับสนุนจากตน
สังกัด ท้ังนี้ การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 
 

ตัวบงช้ี จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 
ตัวบงชี้ท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  
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ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไววา 
“...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...”  ท้ังนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครอบคลุมตัวบงชี้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะ
เปนตัวบงชี้ท่ีเนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตน
สังกัดนี้ จะเปนคะแนนท่ีสามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ 
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้นี้ จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด  
 
หมายเหตุ  : 
 กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัว 
ท่ีกําหนดในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 15      :       ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  
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กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ หมายถึง กลุมตัวบงชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

เอกลักษณ  (Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนใหเห็นเปน
ลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษา 

 

ตัวบงช้ี จํานวน  3  ตัวบงชี้  คือ 
ตัวบงชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 
           16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

 ตัวบงชี้ท่ี  17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 

 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  :  

อัตลักษณ หมายถึง บุคลิก ลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

 

ตัวบงช้ีท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
 

ประเด็นการพิจารณา  : 
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา  

โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด 

อยางครบถวนสมบูรณ 
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง  

กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

 ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

อัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
 

หมายเหตุ  : 
 1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได  
 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน  
 การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 16    :      ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน  
 2. กรณีท่ีคณะ ดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  

 
วิธีการคํานวณ  : 
 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ   
 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)   
 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้  

1. ปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา รวมท้ังแผนกลยุทธ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง  

ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบัน 
4. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ  

 
หมายเหตุ  : 

“1 สถาบัน 1 อัตลักษณ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได  

 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
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การคิดคะแนน  : 
 1. กรณีท่ีคณะ ดําเนินการรวม กับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
          2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา  2554 133 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

  
 
 

ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : 
เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปน

หนึ่งของสถานศึกษา 
เอกลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
 

ประเด็นการพิจารณา  : 
1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด  

อยางครบถวนสมบูรณ  
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะ  

ท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติ 

ได 1 ขอ 
ปฏิบัติ 

ได 2 ขอ 
ปฏิบัติ 

ได 3 ขอ 
ปฏิบัติ 

ได 4 ขอ 
ปฏิบัติ 

ได 5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษา 
2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลองกับเอกลักษณ 

จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผล  

การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาท่ีกําหนด 
หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของ
สถานศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ 

4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
เอกลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 

ตัวบงช้ีท่ี 17   :   ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

 
 
 

 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  หมายถึง กลุมตัวบงชี้ท่ีประเมิน ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย 
ของรัฐ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายท่ีแสดงถึงความเปนผู
ชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคม
สันติสุขและความปรองดอง การสงเสริมความรวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 
พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมท้ังการแกปญหาสังคม อาทิ ความ
ขัดแยง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เปนตน 

 
ตัวบงช้ี จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
            18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
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ตัวบงช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  
ตัวบงช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน  

 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี   : 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมใน
ดานตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ  คานิยม จิตสาธารณะ  ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย  สิ่งเสพ
ติด ความฟุมเฟอย  การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน 

ท้ังนี้ ประเด็นท่ีชี้นําหรือแกปญหาสังคม ท่ีสถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

 
ประเด็นการพิจารณา 18.1  : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

ประเด็นการพิจารณา 18.2  : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได  

2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  
4 – 5 ขอ 

ตัวบงช้ีท่ี 18   :   ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดําเนินงานท่ี มีประโยชนและ 

สรางคุณคาตอสถานศึกษา  มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ท่ีระบุวัตถุประสงค และ
กลุมเปาหมาย รวมท้ังความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงถึงการเกิด ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม  

จากการดําเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
หมายเหต ุ : 

1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได  
ท้ังนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน 
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน  : 
 1. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการ

ประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

 2. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นท่ีตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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