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นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งช้ี 
 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้ง
มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
 นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจใน
ขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 
ตัวอย่างเช่น 

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

 
การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal)  การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ด าเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
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ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 
การให้อ านาจในการตัดสินใจ  หมายถึง  การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในค้นหาค าตอบของปัญหา   หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่   ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา   ค้นคว้าหรือทดลอง   
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์  หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้าที่ แสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงาน
วิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 
 1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่ 
       สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
 4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
 7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
 9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสี่ยง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก .พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) 
ยึดมั่นและยึดหมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  6) 
ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 
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1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) 
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  7) 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  9) จรรยาบรรณต่อประชาชน 
และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
นักวิจัยประจ า  หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่ทีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ที่ทีต าแน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES)  หมายถึง  นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้  

ระบบทวิภาค    -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  
                               (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
                            -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ  
                               ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต  
                               ต่อภาคการศึกษาปกติ)  
          ระบบไตรภาค   -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา               
                                (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
                                             -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
                               (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
 

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี ้ 
1)  ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)   ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตร
การค านวณ ดังนี้  
 

SCH = Σ nici  
 

เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
                                                  Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  
                    

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้  
                                                        SCH 
    FTES =      

       จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  
 
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มี
การค านวณเปน็ภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการ พิเศษ  
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นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย ค่าตอบแทนให้กับการ
สอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ  
 
แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน  ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
เช่น นักศึกษา  ผู้ปกครอง  สมาคมผู้ปกครอง  ผู้ปฏิบัติงาน  คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ  ศิษย์เก่า  นายจ้าง  สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ  องค์การที่ให้เงินสนับสนุน  ผู้เสียภาษี  ผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้
ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
 
แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด                   
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม  กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือ
วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ  รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล รวมทั้งการ
วิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้มีสิทธิได้รับสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การท างานของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท ในแต่ละประเภทมีได้
หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 
 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 
หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  
 
วารสารระดับนานาชาติ  หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่เป็นที่
ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 
 
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
       เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
       เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน
       ในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการ
        จะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
     ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
      และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่ มี
      การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่      
เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
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การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
     ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง / 
     ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและ 
     มีความแตกต่าง 
 4)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
      และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ
      ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
      สาธารณะ 
 5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ 
      เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
      ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
      ตรวจสอบได ้
 6)   หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
      ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
      เสนอปัญหา / ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
      กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7)  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ   

ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการ 

              มอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น
การ สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

 8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
      บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วน
      ได้ส่วนเสีย 
 9)  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน

โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย / หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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ภาคผนวก 2 
 

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและมวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 


