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คํานํา 
 

      การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงไดถูกกํากับไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยกําหนดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และตามมาตรา 48 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตามมาตรา 49 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) 
      คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนสวนหนึ่ง
ในงานประจํา โดยปการศึกษา 2555 ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยปรับปรุงจากคูมือ
การประกันคุณภาพในและภายนอกระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนสอดคลองกับแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเก่ียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยในปการศึกษา 2555 ซ่ึงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดกําหนดตัวบงชี้ดําเนินงานตาม 9 องคประกอบ ไดแก ตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ตัว
บงชี้ของ สมศ. จํานวน 18 ตวับงชี้ รวมตัวบงชี้ท้ังสิ้น จํานวน 41 ตัวบงชี้ 
      การจัดทําคูมือในครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน จึงใคร
ขอขอบคุณคณะทํางาน ผูบริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุกทานท่ีไดมีสวนรวม
ในการดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปการศึกษา 2555 ฉบับนี้ 
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       (ดร.สุรีย          ธรรมิกบวร) 
           คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารบัญ 
 
 
คํานํา 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญรูปภาพ 
บทท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 ประวัติโดยยอ 
 1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และปณิธาน 
 1.3 หนวยงาน 
 1.4 โครงสรางการบริหาร 
 1.5 รายนามกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร 
 
บทท่ี 2 การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2.1 ความเปนมา 
 2.2 การประกันคุณภาพปการศึกษา 2555 
 2.3 จํานวนองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 
 2.4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 
 
บทท่ี 3 องคประกอบ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
 3.1 การกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ 
 3.2 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 16.1) 
    ตัวบงชี้ท่ี 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 16.2) 
   ตัวบงชี้ท่ี 1.2.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                             ของสถาบัน (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 17) 
 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจาท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจาท่ีดารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
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 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิส ระภายใน 1 ป 
                             (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 1) 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                             ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 2) 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ 
                             เผยแพร (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 3) 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ 
                              เผยแพร (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 4) 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9.5 การพัฒนาคุณภาพคณาจารย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 14) 
 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคาปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
          ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
    ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
    ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
    ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
    ตัวบงชี้ท่ี 4.4 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
        ตัวบงชี้ท่ี 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
                             (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 5) 
        ตัวบงชี้ท่ี 4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
                             (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 6) 
        ตัวบงชี้ท่ี 4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 7) 
 องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
     ตัวบงชี้ท่ี 5.3.1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ 
                             พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 8) 
     ตัวบงชี้ท่ี 5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
                             (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 9) 
     ตัวบงชี้ท่ี 5.3.3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
 องคประกอบท่ี 6 การทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
                             (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 10) 
     ตัวบงชี้ท่ี 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
                             (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 11) 
 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนาของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.5 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
    ตัวบงชี้ท่ี 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
                             (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12) 
      ตัวบงชี้ท่ี 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
                             (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 13) 
 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
บทท่ี 4 ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ 
   ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน121 
   ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร123 
   ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน128 
   ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน131 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 
                           ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคาปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนาของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
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บทที่ 1 
ขอมูลทั่วไป 

 
1.1  ประวัติโดยยอ 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) มีเปาหมาย
เสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยู ในขณะท่ี
บุคลากรทางการแพทยตอประชากรของประเทศไทย สัดสวนยังไมเพียงพอ คือ ๓๐ คน ตอแสนประชากร เม่ือ
เทียบกับประเทศในแถบเอเชีย เชน ประเทศญ่ีปุนมีจํานวน ๒๐๑ คน ประเทศอินเดียมีจํานวน ๕๑ คน และ
ประเทศจีนมีจํานวน  ๑๖๔ คน ตอประชากรแสนคน และรวมถึงมีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยใน
บางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณดังกลาว ทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินการในดานการสงเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพประชาชน ซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปน
บุคลากรท่ีมีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวง
สาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ี (GIS) พบวา ในประเทศไทยมีสถานีอนามัย และหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 
๙๘๑๐ แหง แตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง ๒๙๖๘ แหง คิดเปนรอยละ ๓๐.๓ มีภาวะ
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ ๖๘๔๐ คน ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป และ
โรงพยาบาลศูนย พบวา ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ๑๐๖๐๒ คน สําหรับพ้ืนท่ีในเขตอีสานใต จังหวัด
อุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพ ๑๕๙๙ คน แตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ พ้ืนท่ีควรมี
พยาบาลวิชาชีพจํานวน ๓๖๘๑ คน ซ่ึงหมายถึงจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 
๒๐๘๒ คน อีกท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนการดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด ๑๕๐ เตียง เพ่ือ
รองรับการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการสุขภาพ
แกนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียง จึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงไดมีคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือ
เปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียนมีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีความใฝรู มีจริยธรรม มีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศ โดยเปดโอกาส
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ใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพ 
และใหบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาของตนเอง เพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาล และเพ่ิมอัตราการคง
อยูในวิชาชีพใหยาวนานข้ึนไดอีก 
 คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี ๕/๒๕๕๒  วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ไดนําเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการรวมผลิต
พยาบาลเพ่ือชุมชน เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน ๑๐๖ คน มาจาก ๔ จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี 
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๓๗ แหง ท่ีมีความพรอมในการผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการสง
นักศึกษาเขาเรียนเพ่ือเปนพยาบาลของชุมชน ระหวางปการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ จํานวน ๑๓๙ คน ดังนี้ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑๙ คน พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๕๐ คน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓๖ คน และ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จํานวน ๓๔ คน ท่ีประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแต
แนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือ
โรงพยาบาล ซ่ึงเปนองคกรหุนสวน ในพ้ืนท่ีการพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึง
แนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตอไป 
 ในปการศึกษา ๒๕๕๓ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับนักศึกษาเขาเรียนเปนรุนท่ี 
๑ จํานวน ๖๒ คน โดยเปนโครงการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชนจํานวน ๑๓ คน มาจาก ๔ จังหวัด คือ จังหวัด
อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ดังนั้น เพ่ือใหมีการดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการผลิต
พยาบาลเพ่ือชุมชนโดยชุมชน คณะพยาบาลศาสตรจึงจัดใหมีการประชุมรวมกันของ ๓ องคกรหลัก ซ่ึงเปน
องคกรหุนสวนในเขตพ้ืนท่ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําขอตกลงรวมกัน รวมกําหนดบทบาทและหนาท่ี ในการ
ผลิตพยาบาลของชุมชน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ ผูเรียนมีศักยภาพตามท่ีมุงหวัง มีความพรอมใน
การทํางานเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน และพรอมท่ีจะกลับไปทํางานในชุมชน
อยางมีความสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดบุคลากรท่ีมีความเขาใจในชุมชน และพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใน
ชุมชน 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองเพ่ือการรับรองสถาบันการศึกษา อยาง
ตอเนื่อง ไดรับหนังสือรับรองในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ใหการรับรอง
สถาบันการศึกษา เปนเวลา ๑ ปการศึกษา (ปการศึกษา ๒๕๕๓) โดยใหรับนักศึกษาหลักสูตรปการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ จํานวน ๖๔ คน เม่ือครบวาระการรับรอง ไดยื่นเสนอรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
สภาการพยาบาลครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ ใหการรับรองสถาบันการศึกษา เปนเวลา ๑ ปการศึกษา (ปการศึกษา ๒๕๕๔) โดย
ครอบคลุมในจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ (ปการศึกษา ๒๕๕๓) จํานวน ๖๑ คน และนักศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๕๔ จํานวน ๓๒ คน จนถึงปจจุบันรับรองใหนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ 
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1.2  ปรชัญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร อัตลักษณและเอกลักษณ 
 
 ปรัชญา เปนสถาบันเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมูเหลา และพัฒนาความเปนเลิศ
ทางวิชาการ เพ่ือทองถ่ิน 
 วิสัยทัศน จะเปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน มุงเนนงานวิจัย และบริการสุขภาพแบบ
องครวม เพ่ือรับใชชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 พันธกิจ   

1. ผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
2. สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือแกปญหาดานสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ใหบริการชุมชนดานสุขภาพแบบองครวม อยางบูรณาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและประเทศชาติ 
ปณิธาน 
 เปนสถาบันผลิตพยาบาล ท่ีไดมาตรฐานชั้นนําเพ่ือรับใชชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมสุขภาพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ทําหนาท่ีวิจัย เพ่ือพัฒนา ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขใน
ทองถ่ิน 
 
1.3  สาขาวิชา 
 ประกอบดวย 5 กลุมวิชา ไดแก 

1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
2. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
3. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน 
4. สาชาวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานและการบริหารการพยาบาล 
5. สาขาวิชาการพยาบาลแมและเด็ก (มารดาทารกและผดุงครรภ – เด็กและวัยรุน)  

 
 
 
1.4  โครงสรางองคกร  
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และโครงสรางการบริหารการบริหาร 
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1.5  รายนามคณะกรรมการบรหิารคณะ 
 

1. ดร.สุรีย ธรรมิกบวร   คณบดี 
2. ดร.นําพิชญ  ธรรมหิเวศน   รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
3. อาจารยจารุวรรณ ชุปวา   รองคณบดีฝายบริหาร 
4. ดร.รวีวรรณ  เผากัณหา   รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
5. อาจารยวิศนีย    บุญหม่ัน    

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.1  ความเปนมา 
 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาอยางตอเนื่อง โดยการ
ดําเนินงานแบงเปน 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2539-2542) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
และการสรางความรูความเขาใจใหแกผูบริหารและบุคลากร รวมท้ังจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2542-2544) สงเสริมสนับสนุนใหคณะ/
หนวยงานดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาผูบริหารและบุคลากรอยางตอเนื่อง ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2545-2548) คณะ/หนวยงานดําเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน แตมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในบางคณะ/หนวยงาน ระยะท่ี 4 
(พ.ศ. 2549-2553) ทุกคณะ/หนวยงานดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือ มีการ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่องโดยมหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งแรกปการ ศึกษา 2550 และรับการ
ประเมินคุณภาพนอก จํานวน 2 รอบ โดยรอบแรกเปนผลงานรอบปการศึกษา 2546 และรอบสองเปนผลงาน
รอบปการศึกษา 2549 
 
2.2  การประกันคุณภาพปการศึกษา 2555 
 2.2.1  การกําหนดกลุมสถาบัน 

       สภามหาวิทยาลัยกําหนดให คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอยูในกลุมสถาบัน กลุม ข สถาบัน
ท่ีเนนระดับปริญญาตรี ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2553 วันท่ี 25 กันยายน 2553 โดยกลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี หมายถึง เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาโทดวยก็ได 
 2.2.2  นโยบายการประกันคุณภาพ 

 1. จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเนนหลักของการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมท้ังใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน 
มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือพรอมรับการประเมินและการรับรองคุณภาพจากหนวยงาน
ภายนอก 

 2. กําหนดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนา 
บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือมุงไปสูการพัฒนาคุณภาพ พรอมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหคณะ/หนวยงานจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานดานคุณภาพข้ึนภายในหนวยงาน เพ่ือกระตุนใหมีการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางท่ัวถึงภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

          3. สงเสริม และสนับสนุนใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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          4. กําหนดใหมีมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพรอมท้ังกําหนดเง่ือนไข
เวลาในการบรรลุเปาหมาย เพ่ือใชในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

          5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยโดยสนับสนุนใหมี
ระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

          6. สงเสริม และสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรท่ีมีการจัดการองคความรู (Knowledge 
Management) ท่ีมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และใหมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหสังคมภายนอกรับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

          7. สงเสริมและเสริมสรางทัศนคติของบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจ ในการสรางระบบงาน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

          8. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ และจัดการฐานขอมูลตางๆ ใหเปน
ระบบท่ีทันตอความตองการของผูใชสามารถตรวจสอบไดและเปนปจจุบัน 

 2.2.3  โครงสรางการบริหารการประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 2.2.4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดระบบการประกันคุณภาพท่ีมี
กระบวนการเริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555เห็นชอบองค 
ประกอบและตัวบงชี้คาเปาหมายและแนวทางการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2555 และการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 12/2555เม่ือวัน ท่ี 15 สิงหาคม 2555 เห็น ชอบคาเปาหมาย ระดับ
มหาวิทยาลัยคณะและหนวยงานเทียบเทา 
       องคประกอบและตัวบงชี้มหาวิทยาลัยกําหนดตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีไดกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซ่ึง
มีความคลอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ดานของมหาวิทยาลัย โดยตัวบงชี้จะใชประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ 
และผลผลิตหรือผลลัพธ นอกจากนี้ เพ่ือใหการประเมินมีความคลอบคลุมผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มากข้ึน รวมท้ังเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยจึงเพ่ิมตัวบงชี้
ตามท่ีกําหนดในคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถาบัน 
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(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) แยกจํานวนองคประกอบและตัวบงชี้ ตามระดับหนวยงาน ท่ีรับการประเมินดังนี้ 
    ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทา จํานวน 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ 
ประกอบดวยตัวบงชี้ของหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   23 ตัวบงชี้ 

• สํานักงานรับรองมาตรฐานฯ (สมศ.)    18 ตัวบงชี้ 
    ระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา จํานวน 9 องคประกอบ 40 ตัวบงชี ้

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   23 ตัวบงชี้ 

• สํานักงานรับรองมาตรฐานฯ (สมศ.)    17 ตัวบงชี้ 
    ระดับสํานัก/หนวยงานสนับสนุน จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้ของ
หนวยงานตางๆ ดังนี้ 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   9 ตัวบงชี้ 

• สํานักงานรับรองมาตรฐานฯ (สมศ.)    1 ตัวบงชี้ 

• สํานักกําหนดเพ่ิม เพ่ือประเมินดานอัตลักษณอยางนอย   3 ตัวบงชี้ 
  ระดับภาควิชา / หนวยงานเทียบเทา จํานวน 3 องคประกอบ 15 ตัวบงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้
ของหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   7 ตัวบงชี้ 

• สํานักงานรับรองมาตรฐานฯ (สมศ.)    8 ตัวบงชี้ 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

 2.3  จํานวนองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 

องคประกอบ/ตัวช้ีวัด 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอง วงรอบการ 

เก็บขอมูล ม.อบ. คณะ ภาควิชา สํานัก สกอ. สมศ. กพร 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ                 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   -   - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  
(สมศ. 16.1)** 

  -  -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ      
(สมศ. 16.2)** 

  -  -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ี
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 17)** 

  -  -  - ปงบประมาณ 2555 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต                 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

   -  -  ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    -  - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดารงตําแหนงทางวิชาการ    -  - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

  -   -  ปงบประมาณ 2555 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

  - -  - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน    -  -  ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

   -  -  ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

   -  - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี1) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 2) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงชี้ สมศ. 
ท่ี 3) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงชี้ สม
ศ. ท่ี 4) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9.5 การพัฒนาคุณภาพคณาจารย (ตัวบงชี้ 
สมศ. ท่ี 14) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา          

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคาปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 

  - -  - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

  - -  - - ปงบประมาณ 2555 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย          

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

  - -  - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

  - -  -  ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

   -  - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร(ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 5) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาไปใช
ประโยชน (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 6) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง
คุณภาพ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 7) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม          



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

  - - 
 

- - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

  - - 
 

- - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้
ของ สมศ. 

  - -   - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3.1 ผลการนาความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 8) 

   - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3.2 ผลการเรียนรู และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือองคกรภายนอก (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 
9) 

  - - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3.3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในดานตางๆ 

  - - -  - ปงบประมาณ 2555 

องคประกอบท่ี 6 การทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   - -  - - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 10) 

  - - -  - ปงบประมาณ 2555 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 11) 

  - - -  - ปงบประมาณ 2555 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ          

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนาของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

  -   -  ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู   -   -  ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

  -   -  ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง   -   -  ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12) 

 - - - -  - ปงบประมาณ 2555 

ตัวบงชี้ท่ี 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 13) 

  -    - ปงบประมาณ 2555 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   -   - -   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   -   - - ปงบประมาณ 2555 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ          

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   -   -  ปงบประมาณ 2555 

 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

2.4  แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 

                                กิจกรรม                                                       ระยะเวลา 

      1.  การทบทวนระบบและกลไก ก.ค. 55 
          1.1  การทบทวนองคประกอบและตัวบงชี ้  
          1.2  การทบทวนคาเปาหมาย  
          1.3  การทบทวนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน (คณะกรรมการ / 
                ผูบริหาร /บุคลากร) 

 

          1.4  การทบทวนแผนการดําเนินงาน  
          1.5  การทบทวนกลไกการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
                (งบประมาณ ทรพัยากร ฯลฯ) 

 

          1.6  การทบทวนระบบและกลไกการติดตามประเมินผล  
  

      2.  การจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารและบุคลากร  
          2.1  การพัฒนาทักษะผูประเมิน  
                1)  การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู การประเมินคุณภาพ ก.พ. 56 
                2)  โครงการประชุมชี้แจงการประเมิน โดยผาน ระบบ  
                     CHE QA Online System (สําหรับคณะกรรมการประเมิน) 

มี.ค. 56 

                3)  การพัฒนาสมรรถนะผูประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ก.พ. – มี.ค. 56 
          2.2  การพัฒนาทักษะผูบริหารและผูปฏิบัติงานดาน QA  
                1)  โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินภายนอก รอบสาม ธ.ค. 55 
                2)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการ 
                    ประเมินภายนอก 

ม.ค. 56 

          2.3  การสื่อสารเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจดานการประกัน
คุณภาพ 

 

                1)  พัฒนาเว็บไซตงานประกันคุณภาพ ตลอดป 
                2)  พัฒนาการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ตลอดป 
          2.4  การสรางเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพ  
                2.4.1  การพัฒนาเครือขายภายในมหาวิทยาลัย  
                        1)  กลุมประกันคุณภาพ ตลอดป 
                        2)  กลุมวิชาการ (อยางนอย 4 ครั้งตอป) 
                        3)  กลุมวิจัย บริการ ทานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
                        4)  กลุมพัฒนานักศึกษา  
                        5)  กลุมแผนงาน  
                        6)  กลุมงบประมาณและการเงิน  
                        7)  กลุมงานบริหารจัดการ  
  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

 

                                กิจกรรม                                                       ระยะเวลา 

1.  การทบทวนระบบและกลไก ก.ค. 55 
    1.1  การทบทวนองคประกอบและตัวบงชี ้  
    1.2  การทบทวนคาเปาหมาย  
    1.3  การทบทวนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน (คณะกรรมการ / 
          ผูบริหาร /บุคลากร) 

 

    1.4  การทบทวนแผนการดําเนินงาน  
    1.5  การทบทวนกลไกการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
          (งบประมาณ ทรัพยากร ฯลฯ) 

 

    1.6  การทบทวนระบบและกลไกการติดตามประเมินผล  
  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารและบุคลากร  
    2.1  การพัฒนาทักษะผ ูประเมิน  
          1)  การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู การประเมินคุณภาพ ก.พ. 56 
          2)  โครงการประชุมชี้แจงการประเมิน โดยผาน ระบบ  
               CHE QA Online System (สําหรับคณะกรรมการประเมิน) 

มี.ค. 56 

          3)  การพัฒนาสมรรถนะผูประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ก.พ. – มี.ค. 56 
    2.2  การพัฒนาทักษะผูบริหารและผูปฏิบัติงานดาน QA  
          1)  โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินภายนอก รอบสาม ธ.ค. 55 
          2)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการ 
               ประเมินภายนอก 

ม.ค. 56 

    2.3  การสื่อสารเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ  
          1)  พัฒนาเว็บไซตงานประกันคุณภาพ ตลอดป 
          2)  พัฒนาการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ตลอดป 
    2.4  การสรางเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพ  
          2.4.1  การพัฒนาเครือขายภายในมหาวิทยาลัย  
                  1)  กลุมประกันคุณภาพ ตลอดป 
                  2)  กลุมวิชาการ (อยางนอย 4 ครั้งตอป) 
                  3)  กลุมวิจัย บริการ ทานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
                  4)  กลุมพัฒนานักศึกษา  
                  5)  กลุมแผนงาน  
                  6)  กลุมงบประมาณและการเงิน  
                  7)  กลุมงานบริหารจัดการ  
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ตารางท่ี 2.2 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 

                                กิจกรรม                                                       ระยะเวลา 

    2.5  การพัฒนาเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดป 
          1)  มหาวิทยาลัยสุรนารี/ ม.ราชภัฏบุรีรัมย(แมขาย) ตลอดป 
          2)   Mini UKM ติดตามทุก 3 เดือน 
3.  การพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
    ผานระบบ CHE QA Online System 
    3.1  การติดตามและรายงานขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

 

          (ขอมูลปงบประมาณ )  
          1)  คณะ/สํานัก รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน ต.ค. 55 
          2)  คณะ/สํานัก รายงานขอมูลใหงานประกันคุณภาพ 15 พ.ย. 55 
          3)  รายงานขอมูลคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตนเดือนธ.ค. 55 
          4)  รายงานขอมูลตอสภามหาวิทยาลัย  ปลายเดือน ธ.ค. 55 
          (ขอมูลปการศึกษา)  
          1)  คณะ/สํานัก รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน ทุก 3 เดือน และ 

รายงานในวันท่ี 15 
          2)  คณะ/สํานัก รายงานขอมูลใหงานประกันฯ ของเดือนถัดไป 

ภายในวันท่ี 15 ของ 
ก.ย. 55 ธ.ค. 55 

    3.2  รายงานขอมูลตอคณะกรรมการบริหาร มี.ค.56, มิ.ย. 56 
    3.3  รายงานขอมูลตอสภามหาวิทยาลัย ต.ค. 55 ,ม.ค. 56 

เม.ย. ,ก.ค. 56 
ต.ค. 55,ม.ค. 56 
เม.ย. ,ก.ค. 56 

4.  การประเมินคุณภาพภายใน  
    4.1  ระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา พ.ค. 56 
    4.2  ระดับคณะและสํานัก มิ.ย. 56 
    4.3  ระดับมหาวิทยาลัย ส.ค. 56 
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บทที่ 3 

องคประกอบ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 

 
3.1  การกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 
 การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความสําคัญกับการกําหนดตัวบงชี้ท่ีครอบคลุม 9 องคประกอบคุณภาพ
และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ดาน คือ 
     1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
     2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ก. ดานธรรมาภิบาล และ ข. ดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา) 
     3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 
กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ และตัวบงช้ีเชิงปริมาณ ดังนี้ 
    1. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 
ระดับ มีคาคะแนนตั้งแต 1 – 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงาน ไดก่ีขอ ได
คะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได1 คะแนน ถือวาได 0 คะแนน 
    2. ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ยกําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน 
1 – 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (จุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินตามตัวบงชี้ ซ่ึงอยูในรูปรอยละ
หรือคาเฉลี่ย เปนคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ 
หรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน 
    ตัวอยางท่ี 1 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
กําหนดคารอยละ 100 เปนคะแนน 5 ไดผลการดําเนินงาน รอยละ 89.80 
 

 
 

             
 

 ตัวอยางท่ี 2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาไปใชประโยชน กําหนดคารอยละ 20 เปน
คะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 21.99 
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 ตัวอยางท่ี 3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา มีคาเฉลี่ยจํานวนเงินวิจัยตออาจารย 70,000 บาทตอคน เปนคาคะแนน 5 ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ 65,000 บาทตอคน 

 

 
 

      
 

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉล่ียเปนคะแนน สรุปไดดังนี ้
    1. ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดให เปนคะแนน 5 จะ
ไดคะแนน 5 (ตามตัวอยางท่ี 2) 
    2. ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณคะแนน
ท่ีได ดังนี้ 
 

 
 

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนน ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยม
ตําแหนงท่ี 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน 
 5.4975   เปน 5.50 
 4.6428   เปน 4.64 
 89.5892  เปน 89.59 
 
การกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 
 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีท่ีไมไดดําเนิน 
การใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง   การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง   การดําเนินงานระดับพอใช 
  คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง   การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง   การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 
 การประเมินเปาหมาย ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปท่ี
ประเมินเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว ถาตัวบงชี้ใดมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ี
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กําหนด หรือสูงกวาเปาหมาย ถือวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้ การกําหนดเปาหมายไมควร
กําหนดต่ํากวาผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 
 
3.2  ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปน
หนาท่ีท่ีสถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลอง
กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 
ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2    (พ.ศ. 2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
        ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ
สมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหรับทราบท่ัวกัน
ท้ังอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครองชุมชน ผูใชบริการและ
สังคมโดยรวม 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     8. หลักการอุดมศึกษา 
 
ตัวบงช้ีจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 
 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 1.2 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
      1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 16.1) 
      1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 16.2) 
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      1.2.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 17) 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบัน อุดมศึกษา
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันเพ่ือใหสถาบันดําเนินการ
สอดคลองกับอัตลักษณ หรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น
สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานเพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 
   ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว
จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตางๆของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 
 
 แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ี
กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงค
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆของสถาบันควร คล
อบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของ
ตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธโดยสถาบันนาแผนกลยุทธมาจัดทํา
แผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาํป 
 
 แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป 
เปนแผนท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เ พ่ือใหเ กิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ 
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้นรวมท้ังมี
การระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการงบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและ
ทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 
 สภาสถาบัน หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา 
สภาสถาบันนั้นใหหมายถึง คณะกรรมการประจาํคณะ 
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 ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดีและระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา ผูบริหารนั้นใหหมายถึง
คณบดี 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบันและไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 
     2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
     3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ คือดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     4. มีตัว บงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจาํปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
     5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ 
     6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปอยางนอยปละ 2 
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
     7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้งและ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
     8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
 
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 

 
 หมายเหตุ    : 
    การประเมิน ผลตามเกณฑมาตรฐานขอท่ี 7 ตองสอดคลองกับเกณฑการประเมินตัวบงชี้ท่ี 
9.1 ในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 5 ตองสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ท่ีไมบรรลุเปาหมายจึงจะไดคะแนน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 : ตัวบงช้ีท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงช้ีของ สมศ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2.1 : ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 16.1) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
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คําอธิบายตัวบงช้ี : 
     สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูงการวิจัย
เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูการบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงคของสถาบัน นาไปสูการกําหนดคาเปาหมาย
และแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแตละแหงท่ีจะสรางองคความรูให
สอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค 
 
 อัตลักษณ หมายถึง บุคลิก ลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนพันธ
กิจ และวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบันโดย
ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ 
 3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
  5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 
 
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 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
 หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นท่ี
เก่ียวของ     อัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรหนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
 
หมายเหตุ : 1 คณะและสถาบันมีอัตลักษณเดียวกันโดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
  1. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
  2. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใชผลประเมินของสถาบัน 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

การคิดคะแนน : 
 1. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบัน และมีสวนรวมในการดําเนินงาน ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 16.2) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
วิธีการคํานวณ :  
 

 
เกณฑการประเมิน : 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมี
ขอมูลประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้ 
  1. ปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศนพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันรวมท้ังแผนกลยุทธ และ
แผนการปฏิบัติงานประจาํปของสถาบันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในดานตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ
ของสถาบัน 
  4. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
 
หมายเหตุ : “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
 1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน: 
 1. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับ สถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินงาน ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2.3 : ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน    
                     (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 17) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนให เห็นเปนลักษณะโดด
เดนเปนหนึ่งของสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
    1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
    2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ 
    3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนนจุดเดน 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
    4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
    5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนนจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
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 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
  1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบัน 
  2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลองกับ
เอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบันท่ี
กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนน 
หรือจุดเดนของสถาบันท่ีไดรับการยอมรับ 
  4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับการไดรับรางวัลในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับ เอกลักษณ เชน โลรางวัลใบประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรหนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
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หมายเหตุ :  
 1. เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได 
ท้ังนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
  3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคาคะแนน : 
  1. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณเหมือนกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการผลการ
ประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
  2. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณไมเหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ
คณะ 
 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
หลักการ 
 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนดการเรียนการ
สอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดังนั้นพันธกิจ
ดังกลาวจึงเก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัย
นําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ี
เก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
       ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ท่ี
ใชในการผลิตบัณฑิต ไดแก 
       ก. หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ 
       ข. คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย 
       ค. สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 
       ง. หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 
       จ. อุปกรณการศึกษา 
       ฉ. สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 
       ช. การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
       ซ. องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถาบันระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรตามท่ีกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
         2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
         3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
     7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
    9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
   11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบงช้ีจํานวน 13 ตัวบงช้ี คือ 
 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 2.3 อาจารยประจําท่ีดารงตําแหนงทางวิชาการ 
 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
 2.9 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
     2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวบงชี้ 
สมศ. ท่ี1) 
  2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 2) 
  2.9.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
(ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 3) 
  2.9.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
(ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 4) 
  2.9.5 การพัฒนาคุณภาพคณาจารย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 14) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  
 สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนพันธกิจ
และความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของ
สังคม มีการประเมิน หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 
 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทาอะไรบางเพ่ือให
ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
 
 กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ
หรือสู ความเปนเลิศตามเปาหมายเปนท่ียอมรับ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรูและ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใชประโยชน
ได 
 
 การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หมายถึง ตองมีการประเมิน 
ผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงตัวบงชี้เหลานี้จะปรากฏในหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
     2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
     3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณี 
ท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ี
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 
(หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 
     4. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมกากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 
     5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน ใน
ขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุม
กากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 
หมายเหตุ :  
  1. การนับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ
ใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภา
สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 
  2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรให
เปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุด
ก็ได 
 
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 2.2 : อาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
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คําอธิบายตัวบงช้ี : 
      การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูง ท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบัน ในการผลิต
บัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองค ค วามรูดังนั้น สถาบัน
จึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ
สถาบัน 
 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง
อาจารยท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทาง ตอไปนี้ 
      1. แปลงคารอยละของอาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง0-5 หรือ 
      2. แปลงคาการเพ่ิมของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป
ท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 
     1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอย
ละ 30 ข้ึนไป หรือ 
     2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 
 
 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

หรือ 
 
 1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา = รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของ
อาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน 
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 2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปท่ีผานมาท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

 
หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีท่ี
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

  2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี ้
      9-12 เดือนคิดเปน 1 คน 

      6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

      นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
  3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไม
จําเปนตองเหมือนกับสถาบัน 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
   สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมให
อาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง0 – 5 
หรือ 
 2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
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เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 
 1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
     2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 6 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
 

หรือ 
 
 1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป
ท่ีผานมา = รอยละของอาจารยประจําท่ีดารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของ
อาจารยประจําท่ีดารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปท่ีประเมิน 
  2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

หมายเหตุ :  
 1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ 
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 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไม
จําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารยอยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรูและการใชสื่อการสอน
ท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนและขอมูลจากความ
คิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธ
กิจและเปาหมายของสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
   2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 
   3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกาลังใจใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนาความรูและทักษะท่ีไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
   5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
   6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 
   7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
หมายเหตุ : 
 หลักฐานในการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมินหรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและการสรางขวัญ
และกาลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 
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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 2.5 : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
    นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียน เชน สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษา
นานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษาหองเรียน สถานท่ีออกกาลัง
กาย บริการอนามัย การจัดจาหนายอาหาร เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
        1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 
FTES ตอเครื่อง 
        2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
 3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อยางนอยในดานหองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
     4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหาร และสนามกีฬา 
     5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
     6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2–5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51จากคะแนนเต็ม 5 
     7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 
 
หมายเหตุ : 
 1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆของนักศึกษามีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 
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  2. การคิดจํานวน FTES ใหนาจํานวน FTES ของแตละระดับการศกึษารวมเขาดวยกัน โดยไมตองเทียบ
เปน FTES ของระดับปริญญาตร ี
 

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 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายของตัวบงช้ี : 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซ่ึงเปน
เรื่องท่ีสําคัญมากตอความสนใจใฝ รูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) 
และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมได
ดวยตนเอง 
 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนสําคัญ
ท่ีสุด เปนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีตองเนน ใหเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง 
หรือรวมท้ังมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมและการ
ประยุกตใชมีการจัดกิจ กรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ
สรางสรรคสิ่งตางๆ 
     นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดย
สะทอนจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทาโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอท่ี
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 
     รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมุงพัฒนา
ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอยางเชน 
     1. การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 
     2. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
 3. การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 
 4. การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 
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 5. การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 
 6. การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (Research–based Learning) 
 7. การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 

 
 
เกณฑมาตรฐาน :  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 
  2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณภาคสนาม     
(ถามี )  กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
  4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
  5. มีการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุก ภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแตละรายวิชา
ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  7. มีการพัฒนาหรื อปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
หมายเหตุ  :  
 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน 
สารนิพนธและวิทยานิพนธ เปนตน 
  2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึงงานวิจัยของผูสอนของ
สถาบันท่ีไดพัฒนาข้ึนและนาไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 กรณีหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมี
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี ) กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาดวย 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3  หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณ ลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายของตัวบงช้ี : 
   คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติ ท่ี พึงประสงค ซ่ึ งผู สํ า เร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวนคือคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามตองการของผู ใชบัณฑิตคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรมดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ ท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปน
ผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริงสําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยควรมี
คุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนาทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดาน
การคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
      2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
      3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
      4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
      5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ท่ีจัดโดยสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายของตัวบงช้ี : 
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังความคาดหวัง ของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการ
วัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน: 
     1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปน
ลายลกัษณอักษร 
     2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
     3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน
ขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 
     4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว
บงชี้ 
     5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 
ดานคุณธรรมจรยิธรรม โดยหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ : 
    1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมแขงขันหรือ
เขารวมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป) 
    2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา
ข้ึน ไป (เชน ระดับจังหวัด ) หรือรัฐ วิสาหกิจ หรือองคกรมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐ และเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา สภาวิชาชีพ) 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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2  ขอ 3  ขอ 4  ขอ 5 ขอ 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9 : ตัวบงช้ีท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงช้ีของ สมศ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9.1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
                     (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 1) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานั้นๆ ท่ีไดงานทา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ี
สําเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทา นับกรณี
การทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับ
จํานวนผูมีงานทาของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับ
เฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 
วิธีการคํานวณ  

 
 

หมายเหตุ : 
 ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว ผู
ท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณอยางนอย
รอยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซํ้าใหครบและรายงานผลท่ี ติดตามซํ้าเปรียบเทียบกับ
ผลท่ีเก็บไดในครั้งแรก โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้ 
 1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
 2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
 3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทา 
 4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทากอนเขาศึกษา 
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 6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 
 7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9.2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                      ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 2) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
            คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higker Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีสถาบันกําหนด
ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิ ด ชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช 
ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภาสถาบันหรือองคกรวิชาชีพกําหนด
เพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
     กรณีท่ีเปนวิชาชีพท่ีมีเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ดาน 
ตองทําการประเมินครบทุกดาน 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ
การศึกษา โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้ 
   1. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใช แนวทางจากตัวอยาง
แบบสอบถามท่ีเผยแพรโดยสมศ. 
   2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
   3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
   4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบท้ัง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9.3 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
                       (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 3) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเปนผู  นาทางความคิด 
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูงผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความท่ี
เปนวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธหรือบทความจากศิลปนิพนธ 
 
 การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย และบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงได 
 
     งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
 
 งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 
  การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับ
สมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
  งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูล Thai-JournalCitation Index 
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Center (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation 
Index,Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
วิธีการคํานวณ 

 

 
 

หมายเหตุ: 
 1. นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทานั้น 
 2. ผลงานตีพิมพไมจําเปนตองเปนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน : 
      กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) 

0.75 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือ 
   มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ 
0.50 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร ในระดับความรวมมือระหวาง  ประเทศ 

0.75 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณา
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ดวย 
 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
 การเผยแพร ในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ 
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไม
จําเปนตองไปแสดงในตางประเทศการเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับ
ทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีตีพิมพในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หรือนานาชาติราย
ปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความชื่อวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ คานาหนักของ
บทความวิจัยแตละชิ้น 
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทท่ีไดรับการเผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติพรอมชื่อเจาของผลงานป ท่ีเผยแพร ชื่อ
หนวยงานหรือองคกร พรอมท้ังจังหวัด ประเทศ ท่ีเผยแพรรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน 
และคานาหนักของการเผยแพรผลงานแตละชิ้น 
   3. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9.4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
                     (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 4) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัย
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สําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเปนผูนาทางความคิด 
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 
     งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
 
 งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับ
สมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 
            งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Center (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
            งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ 
ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation 
Index,Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
 

หมายเหตุ :  
 ผลงานท่ีตีพิมพไมจําเปนตองเปนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
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เกณฑการประเมิน :  
 กําหนดระดับคณุภาพบทความวิจยัท่ีตีพิมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
0.75* - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ

ของ สมศ. 
1.00* - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยูในในควอไทลท่ี 1-4 (Q1-4) ในปลาสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

* ปรับเกณฑการประเมิน ตามมติคณะกรรมการ กพอ. ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวัน ท่ี 16มีนาคม 2555 
และมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวา ง 
0.75* - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00* - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณา
ดวย 
 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
 
 การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 
 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ 
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไม
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จําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 
 การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 
5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา 
พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการท่ีตีพิมพ คานาหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น 
 2. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9.5 : การพัฒนาคณาจารย (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 14) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
  คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนรวมท้ังพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
  การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ คุณวุฒิ คณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพให
รับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตาม   
เกณฑ กพ. 
 
เกณฑการพิจารณา : 
กําหนดคานาหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 02 0 2 5 
ผูชวยศาสตราจารย 13 1 3 6 
รองศาสตราจารย 35 3 5 8 

ศาสตราจารย 68 6 8 10 
 
วิธีการคํานวณ 
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 คาดัชนีคุณภาพอาจารยคํานวณดังนี้ 
 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. จาํนวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา 
2. นับอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง และท่ีลาศึกษาตอโดยมีฐานขอมูลท่ีระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 
 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
หลักการ 
  การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ซ่ึงสถาบันจัดข้ึนใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ 
(2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
สถาบัน ท้ังนี้ เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรูทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบรวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
   1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี 2)พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  2. กรอบแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
        4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
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ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 
 3.1 ระบบและกลไกการใหคาปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
   สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวนโดยเฉพาะ
ในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคาปรึกษาท้ังดานวิชาการและการใช
ชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืม
การศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว และนอกสถาบันท่ีจําเปนแก นักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการจัดบริการใหคาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
 2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
 4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51จากคะแนน
เต็ม 5 
 7. มี การนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ : 
 ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดย
อนุโลม 
 
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 3.2  : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
     สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ
ครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกร
นักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณรางกาย และ
คุณ ธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการไดแก 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับ
ลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 
เกณฑมาตรฐาน : 
     1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
     2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
     3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรีและอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 
         - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
         - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
        - กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
   4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
   5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานกัศึกษา 
 
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 

 
หมายเหตุ : 
 การประเมินความสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานขอ 5 เปนการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมไมใชประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
หลักการ 
    สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ท่ีเกิดประโยชน การวิจัย จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมี
สวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน  2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยาง
เขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
  5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 
  6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 
ตัวบงช้ีจํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 
    4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
    4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
    4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัย 
    4.4 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
         4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร(ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 5) 
         4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาไปใชประโยชน (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 6) 
         4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 7) 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
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  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการได
ตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริม
และพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของงานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบ
แบบแผนในการคนหาคาตอบของปญหาหรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐ
คิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษาคนควาหรือทดลองวิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยาง
เปนระบบงานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษาคนควาท่ี
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนท่ียอมรับ 
   การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการ
จัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํ 
  4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยาง
นอยในประเด็นตอไปนี้ 
      - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ 
      - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
      - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
      - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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  8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุม 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 หรือ 7  ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุม 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 : ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
    การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเผยแพรไปยังคณาจารย 
นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตองจัดระบบ
สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและ
รวดเร็วทันเหตุการณ 
 
    การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
 
   การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
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ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผู
ประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
    1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
    2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
    3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 
    4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการ
ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
    5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาไปใช
ประโยชน 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 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
                       ประจาํ 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
 ปจจัยสํ า คัญ ท่ีส ง เสริมสนับสนุน ให เ กิดการผลิตงานวิ จัยหรืองานสร า งสรรค ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตอง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุน การทาวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัว
บงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง
อาจารยท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา 
 
 นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง
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บุคลากรท่ีมีตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจาง
กับสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน: 
    โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0–
5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
 1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 2. ลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ : 
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

 

 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
  1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
  2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ: 
 1. จํานวนอาจารย และนักวิจัยประจําใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง
ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
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  2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามสัญญารับทุนในปการศึกษาปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้นๆ 
ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 
  3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยซ่ึงอาจเปนหลักฐานจาก
แหลงทุน หรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบัน ท่ีรวมโครงการ ให แบงสัดสวนเงินตาม
หลักฐานท่ีปรากฏกรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.4 : ตัวบงชีท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงช้ีของ สมศ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.4.1 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 5) 
ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
    การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้นสามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพและ
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 
     งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
 
    งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ นานาชาติ ท่ีมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ 
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 
 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพ เปนฉบับ
สมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai- Journal 
Citation index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
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 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
เกณฑการประเมิน 
     กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ  
  หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50* - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
0.75* - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ 

สมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับ 
  วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagqjr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูในควอไทล ท่ี 1-4 (Q1-4) ในปล าสุ ดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

* ปรับเกณฑการประเมิน ตามมติคณะกรรมการ กพอ. ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวัน ท่ี 16 มีนาคม 2555 
และมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50* - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75* - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาซียน 

1.00 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณา
ดวย 
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 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
EastAsian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมาฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
 การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 
 การเผยแพร ในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการไดคะแนนตามแหลงเผยแพร ไม
จําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 

การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 
5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
วิธีการนับ : 
    บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนามานับไดเฉพาะท่ีเปน Full Paper เทานั้น 
   การนับบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือ ผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรใหนับตามปปฏิทิน 
หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณีท่ีบทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนาไปตีพิมพหรือเผยแพร
มากกวา 1 ครั้ง ใหนับไดเพียง 1 ผลงาน ท้ังนี้จะนับเม่ือบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรคไดตีพิมพหรือเผยแพรไปแลว 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน โดยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
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 การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนท่ีคิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ยและ 
การคิดคะแนนระดับสถาบัน ใหนําคะแนนท่ีคิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด ของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา 
พรอมชื่อเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคา
นาหนักของแตละบทความวิจัย 
   2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมด
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอพรอมชื่อเจาของผลงาน ป
ท่ีเผยแพร ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน 
และคานาหนักของแตละผลงานสรางสรรค 
   3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
 
หมายเหตุ : 
   การนับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยจะนับ ได
เม่ืออาจารยปรากฏชื่อในผลงานตีพิมพและ/หรือเผยแพรและไมใชงานวิทยานิพนธของนักศึกษาท่ี
อาจารยเปนท่ีปรึกษา 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.4.2 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาไปใชประโยชน (ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 6) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
     การวิจัยเปนพันธกิจท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาการดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้นสามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพและมีประโยชนสูการนาไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํ 
  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนา
ไปใชประโยชน ตามวัตถุประสงคท่ีไดระบุไวในโครงการ โครงการวิจัยและรายงานวิจัยอยางถูกตอง 
สามารถนาไปสูการแกปญหาไดอยางเปน รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับ
กลุมเปาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนาไปใชจนกอให เกิด ประโยชน ไดจริงอยางชัดเจน
ตามวัตถุประสงคและ/หรือไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถาบัน 
       ประเภทของของการใชประโยชนจากวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนาไปสูการแกปญญา
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ไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
       1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนาไปใชใหเกิดประโยชนแก
สาธารณชนในเรื่องตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใช
ประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
       2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไป
ประกอบเปน ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆโดยองคกร หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
       3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนาไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเปนตน 
       4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจยกระดับ
จิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนาไปใชในโรงพยาบาลซ่ึงไดมีการศึกษา
และประเมินไว 
 
   หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
หมายถึง หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถาบันระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการทํางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสถาบันระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือ
การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถาบัน พรอมท้ังระบุผลของการนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 
วิธีการนับ 
 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนาไปใชประโยชน ใหนับจากวันท่ีนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็
ได ชวงเวลาท่ีใชจะเปนตามปปฏิทินหรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบท่ี
มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนาไปใชประโยชนมากกวา 1 
ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันชัดเจน
ตามมิติของการใชประโยชนท่ีไมซํ้ากัน 
 
วิธีการคํานวณ 

 

 
 

เกณฑการประเมิน : 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
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หมายเหตุ : 
  1. การใชประโยชนตองเกิดข้ึนในปท่ีประเมิน (ในชวง 3 ป) สวนงานวิจัยจะดําเนินการเสร็จ
เม่ือไหรก็ได 
  2. การวิจัยไปใชประโยชนจะนับไดอีกตองมีการตอยอด หรือใชในตางพ้ืนท่ี หรือตางองคกร 
ซ่ึงตองมีการศึกษาวิเคราะหเพ่ิมเติม 
 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
    1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนามาใชใหเกิดประโยชนของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนาไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอพรอมชื่อเจาของผลงานปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการ
เสร็จปท่ีนําไปใชประโยชนชื่อหนวยงานท่ีนําไปใชประโยชนโดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชน
จากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ใหแสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจน
ดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
           - การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนาไปใชใหเกิดประโยชนแก
สาธารณชนในเรื่องตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใช
ประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
           - การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน
การนาไปประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆโดย
องคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
           - การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาไปสูการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนาไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเปน
ตน 
           - การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ
ยกระดับจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนาไปใชในโรงพยาบาลซ่ึงไดมี
การศึกษาและประเมินไว 
      2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย
และนักวิจัยประจาํท่ีลาศึกษาตอ 
       3. การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนาไปใชประโยชน ใหนับจากวันท่ีนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลา
ตามปการศึกษา ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนาไปใชประโยชนมากกวา 1 ครั้ง ใหนับ
การใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติ
ของการใชประโยชนท่ีไมซํ้ากัน 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.4.3  : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 7) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
  ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห 
วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนาไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาท่ีจนเกิดผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการผลงานวิชาการท่ีไดรับรอง
คุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือ หนังสือท่ีผานกระบวนการกลั่นกรองและไดรับรอง
คุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา 
  ผลงานทางวิชาการท่ีเปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ตองเปนผลงานท่ีผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
     - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบมีขอความ
ท่ีสะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะห เอกสารหรืองานวิจัย โดย
จัดทําในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูตรวจอาน 
     - ตํารา หมายถึง เอกสารวิชาการท่ี เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือ
ตอบสนองเนื้อหาท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของรายวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการ
วิเคราะห และสังเคราะหความรูท่ีเก่ียวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา 
    - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพรความรูไปสูวงการ
วิชาการหรือผูอานท่ัวไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนามา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ตองเปนเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกสารมี
รากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและใหทัศนะของผู เขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิดและสรางความ
แข็งแกรงทางวิชาใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง 
 
 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง
อาจารยท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา 
   นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง
บุคลากรท่ีมีตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัยและมีสัญญาจาง
กับสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน: 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิชาการ 
0.25 - บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
0.50 - บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ
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0.75 - ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคณุวุฒิท่ีสถาบันกําหนด 

1.00 - ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการ และ ผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
วิธีการนับ 
 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ หนังสือหรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีท่ีมีการตีพิมพ
มากกวา 1 ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 ชิ้น 
 
วิธีการคํานวณ  
 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
  1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ท่ีมี
คุณภาพของอาจารยประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอม
ชื่อเจาของผลงานปท่ีผลงานแลวเสร็จ ปท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได ชื่อ
หนวยงานท่ีรับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเก่ียวของคานาหนักของผลงาน
วิชาการแตละชิ้น 
  2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย
ท่ีลาศึกษาตอ 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
หลักการ 
    การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ี
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให บริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิด
คาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนหนวยงานอิสระหนวยงาน
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการให บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การ
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อนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษาใหการอบรม
จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือ เพ่ือชี้แนะสังคมการใหบริการ
ทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลวสถาบัน ยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู และประสบการณของอาจารยอันจะนามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือ
ใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบัน
จากการใหบริการทางวิชาการดวย 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมิน คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ.2553สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบงช้ีจํานวน 5 ตัวบงช้ีคือ 
 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 5.3 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
      5.3.1 ผลการนาความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 8) 
      5.3.2 ผลการเรียนรู และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือองคกรภายนอก 
(ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 9) 
      5.3.3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
    1) ผลการชี้นําปองกันหรือแกปญหาของสังคมในประเด็น ท่ี 1 (ภายในสถาบัน) ผล
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายใน (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 18.1) 
  2) ผลการชี้นําปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็น ท่ี 2 (ภายนอกสถาบัน ) 
การสงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 18.2) 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง
กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบัน
เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการ
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จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
 
   การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคม
ภายนอกสถาบัน การศึกษาหรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามา
ใชบริการ 
  การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวา ความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนิน การของแตละองคประกอบภายในระบบการ
จัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกัน เปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
หมายเหตุ : 
    เกณฑมาตรฐานขอ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ
ขอ 3 ซ่ึงเปนการประเมินผลการบูรณาการไมใชประเมินผลโครงการบริการ 
 
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 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
     ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนองความตองการ
และเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพรอมตามจุดเนนของสถาบันพิจารณาไดจาก (1) ประโยชน หรือผลกระทบของการ
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ใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ(3) ความรูท่ีเกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
  1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
  3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
  4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 
  5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 
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 5.3. : ตัวบงช้ีท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงช้ีของ สมศ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3.1 : ผลการนาความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ 
                       พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 8) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
     การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชน
หรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทาหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการ
หรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติการบริการวิชาการเปนการ
บริการท่ีมีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนาความรูและประสบการณมาใชพัฒนา
หรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความตํารา หนังสือ รายวิชาหรือ
หลักสูตร เปนตน 
     การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 
     1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
   2. การพัฒนาการวิจัย 
 ในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการท้ัง 2 ประเภท ท้ังนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมี
ท้ัง 2 ประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน 
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วิธีการคํานวณ 
 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
  1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงวาอาจารยประจาํไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย
โดยอาจไปตอยอดพัฒนาเปนหนังสือตําราหรืองานวิจัยขยายผลนาไปสู การปรับปรุงรายวิชาหรือนา
ไปสูการเปดรายวิชาใหม 
  2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน 
และโครงการวิชาการท่ีเปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปท่ีประเมินโครงการ
หนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัยหรือจะบูรณาการกับท้ังการ
เรียนการสอนและการวิจัยก็ได 
  3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบันท้ังการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3.2 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  
                       (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 9) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
     โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ี
สถาบันจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกร
ภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
  2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําป ไมต่ํากวารอยละ 80 
  3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
  4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ
เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
  5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ  

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
  1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 
  2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
 3. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือ โครงการโดยผูนาหรือสมาชิกของ
ชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
  4. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรท่ีสราง
ประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร 
  5. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปข้ึนไป 
  6. “ยั่งยืน ” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 
  7. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได 
 
หมายเหตุ : 
  สําหรับสถาบัน ระดับอุดมศึกษาท่ีไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป สามารถใชโครงการ/
กิจกรรมใหมท่ีปรากฏอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวาเปนโครงการ/
กิจกรรมท่ีตอเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได โดย สมศ.จะพิจารณาให
คะแนนลวงหนา 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3.3 : ผลการช้ีนา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
     (1) ผลการช้ีนา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  
                           (ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 18.1) 
                      (2) ผลการช้ีนา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก 
                           สถาบัน(ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 18.2) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
     สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นาหรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องพระราชดําริความรักชาติบํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรคผู ดอยโอกาสและผูสูงอายุ
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกอาเซียนพลังงานสิ่งแวดลอมอุบัติภัยสิ่งเสพติด 
ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยงสรางสังคมสันติสุข และความปรองดองตลอดจนการนอม
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นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหสถาบันพอเพียงแบบอยาง เปนตน 
      ท้ังนี้ประเด็นท่ีชี้นําหรือแกปญหาสังคมท่ีสถาบันเลือกดําเนินการโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน: ประเด็นการพิจารณา 18.1 ผลการช้ีนาฯ ภายในสถาบัน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํป ไมต่ํากวารอยละ 80 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑมาตรฐาน: ประเด็นการพิจารณา 18.2 ผลการช้ีนาฯ ภายนอกสถาบัน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํป ไมต่ํากวารอยละ 80 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ 

 
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 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานท่ีมีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถาบันมีบทบาทในการชี้นาหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ท่ีระบุวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย
รวมท้ังความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันท่ีสถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ และหลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงถึงผลกระทบท่ี
เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ 

4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
การคิดคาคะแนน : 
  1. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบัน และมีสวนรวมในการดําเนินการ 
ผลการประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนน 
เดียวกับสถาบัน 
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  2. กรณีท่ีคณะมีการดําเนิน งานในประเด็นท่ีตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาใน
ระดับคณะดวย 
 
หมายเหตุ  : 

1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือนหรือแตกตางหรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของ
สถาบันก็ได ท้ังนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะและแสดง

หลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 
องคประกอบท่ี 6 การทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักการ 
  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสถาบัน และมี
การบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ 
สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการ
พัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบงช้ีจํานวน 3 ตัวบงช้ีคือ 
6.1 ระบบและกลไกการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.2 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 

      6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 10) 
      6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 11) 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 : ระบบและกลไกการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
     สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ตามจุดเนน
ของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการบูรณาการการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
  การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวา ความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนิน การของแต ล ะองคประกอบภายในระบบการ
จัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จ ของการบูรณาการงานดานทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 
 
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 หรือ 6 ขอ 

 
หมายเหตุ : 
    1. การประเมินผลสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานขอ 4 เปนการประเมินผลการบูรณาการไมใช
ประเมินผลโครงการ 
    2. ตามเกณฑมาตรฐานขอ 6 การสรางมาตรฐานดานศิลปะท่ีเปนท่ียอมรับระดับชาติไม ใชวา
สถานศึกษาดําเนินการเองและถือวาเปนมาตรฐานของตนเอง ถาไมใชสถานศึกษาท่ีมีสาขาดานศิลปะ
ขอนี้จะไมไดคะแนน ยกเวน ดําเนินการและเปนท่ียอมรับระดับชาติ 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.2 : ตัวบงช้ีท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงช้ีของ สมศ. 
ตัวบงช้ีท่ี 6.2.1 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม(ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 10) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
      ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม 
เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งท่ีสถาบันพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุน 
เพ่ือใหสังคมในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา 
และเปนท่ียอมรับของสังคมการสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจได
ตอเนื่องท่ีม่ันคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได 
 
เกณฑมาตรฐาน: 

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

 
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  

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริม และสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
   2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมพรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 
   3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือ กิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน) 
   4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ 
เชน ข้ันตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
   5. รายงาน รางวัลท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติจาก
สถาบันหรือหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 6.2.2 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 11) 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
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  ศิลปะและวัฒนธรรม เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต
และสังคม โดยมีลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา 
โดยมีแผนในการพัฒนา ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางให ตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม
อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 
  การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนท่ีเปนระบบเก่ียวกับ
ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคม ใน
แนวทางท่ีดีข้ึน โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน และเปนท่ียอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
สรางสิ่งใหมตองไมเปนการทาลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมี 
นวัตกรรมใหม ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมีความ
เจริญกาวหนาอยางสันติสุข 
 
   สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมท่ี 
สงผลตอการรับรู และความรูสึกสามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุขมีรสนิยมกอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษยท่ี
งดงาม สามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีเขาใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาท่ีเปนรูปธรรมและ
นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพ่ือการดารงรักษสืบตอไป 
 
 สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
 
 สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัยไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
 สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ี
แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
  2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแตงอยาง
มีความสุนทรีย 
 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  4. การจัดใหมีพ้ืนทีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมี
สวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการใหคะแนน : 
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  

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
      1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีสถาบันดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา 
      2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 
      3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด
สุขอนามัยและความสวยงาม 
      4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริม
ใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 
      5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็นท่ี 1-4 
 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 
      สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนา ท่ี 
ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดาน
ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ัง หมดฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
         1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
         2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
         3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
         4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
         5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
         6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 2552-2553 
         7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
         8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
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ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
         9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2544 
 
ตัวบงช้ีจํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 

7.1 ภาวะผูนาของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
7.5 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ของ สมศ. 

     7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12) 
       7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย (ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 13) 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
 ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมี          
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและกากับดูแล ติดตามผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
 1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนาขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
 3. ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนิน งานตามท่ีมอบหมายรวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมี
สวนไดสวนเสีย 
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 7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารนําผล 
การประเมินไปปรับปรงุการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 
หมายเหตุ : 
 หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตาม
เกณฑสมศ. 
 
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 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวม
องคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 
เพ่ือใหทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขัน สูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน 
 การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งข้ึน 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
           1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
           2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
           3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
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          4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 
          5. มีการนาความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา 
ท่ีเปนลายลักษณอักษร (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 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
   สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับกับ 
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหารการวางแผน และการ
ตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ระบบ
ดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 
 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ี ทําหนาท่ี ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล 
รวมท้ังการวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนาสงไปยังผู ท่ีมีสิทธิไดรับ
สารสนเทศเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอรรวมท้ังอุปกรณ
ตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลาย
ประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ี
แตกตางกันออกไป 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนาไปใช
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
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สารสนเทศ 
 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด 
 
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 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัยกิจกรรม 
และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน 
เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณ
ปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมี
แผนสารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบอ
ยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุ เปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธเปนสําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
     1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
     2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3ดาน ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอยางตอไปนี้ 
  - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)  
  - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
  - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
     - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร 
     - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
     - อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
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 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2 
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ  

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ  

 
หมายเหตุ :  
 คะแนนการประเมินจะเทากับ (0) หากพบวา เกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบ
ปการประเมินท่ีสงผลกระทบตอชีวิต และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารยบุคลากร หรือตอ
ชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของ
สถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 
 
ตัวอยางความเส่ียงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
        1. มีการเสียชีวิต และถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษาคณาจารย 
บุคลากรภายในสถาบัน ท้ังๆท่ีอยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกันไดหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณดังกลาว 
        2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเนื่องมากจากปจจัย 
ตางๆเชน คณาจารย นักวิจัย หรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพขาว online เปนตน 
        3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง 
        หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลวสถาบันก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกลาวไวขางตน 
 
การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
        1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ 
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ลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนาและดําเนินการตามแผน 
        2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน)ของสถาบัน 
        3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได
กําหนดไวลวงหนา 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5 : ตัวบงชีท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงช้ีของ สมศ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5.1 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 12) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
   สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายกรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบกลไก
และกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการกากับดูแลและขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษารวมท้ังการควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 
   การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบันจะมุงเนนการ
ประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม 
5 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
 1. สภาสถาบันทาพันธกิจครบถวนตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถาบัน 
 2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 
 3. สภาสถาบันทาตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4. สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถาบัน 
 5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประเด็น 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นท่ีกําหนดในเกณฑการให
คะแนน 
 
หมายเหตุ : เปนการประเมินในระดับสถาบัน คณะไมตองประเมิน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5.2 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย (ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 13) 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
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 การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
  ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร โดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง(คะแนนเต็ม 5) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดู แล
สถาบันอุดมศึกษารวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและ
บทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
   2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงาน
สําคัญ เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนมติสภาสถาบัน 
 4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันท่ีกําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 
 5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 
หมายเหตุ   : 
 1. ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี 
 2. ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานเทียบเทาคณะท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอน 
 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
หลักการ 
      การเงินและงบประมาณเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ )หรือเงิน
รายไดของสถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษารายไดจาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอน
ความตองการใชเงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันได
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อยางมีประสิทธิภาพทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวน
นักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายท่ีสถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว
จําแนกตามกลุมสาขารายไดท้ังหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการท้ังหมด 
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจายรอยละของงบประมาณท่ีประหยัดได
หลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวนสิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการดานการเงินของสถาบันท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติงานประจาํปของสถาบัน 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
 6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 
 
ตัวบงช้ีจํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี: 
     สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมี
แผนกลยุทธทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกล
ยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการไดมีการวิเคราะหรายไดคาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา
รายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใชเ งินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม 
เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได 
 
   หนวยตรวจสอบภายใน หมายถึง สํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รับผิดชอบงานดานการตรวจสอบภายในองคกร วางแผนการตรวจสอบ และจัดใหมีการปฏิบัติตาม
แผนสอบทานความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการบัญชี และการเงินควบคุมดูแลการเก็บรักษา 
และการใชทรัพยสิน ประเมินความเพียงพอ และความประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของระบบ
ตางๆ รายงานผลการตรวจตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตนหนวยตรวจสอบภายนอก หมายถึง 
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สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลา  กร 
   4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยาง 
นอยปละ 2 ครั้ง 
   5. มีการนาขอมูลทางการเงินไปใช ในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ 
ทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
   6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินให 
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
   7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนาขอมูล 
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ : 
      แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน 
ของสถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการไดแผนกลยุทธทางการเงิน 
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบันสถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ี
ตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุน ในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกล
ยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถ
จัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินเรื่องเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลเงินทุน สะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบัน
จะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ 
ระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 
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  

 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 
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   ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขากระบวนการ ผลผลิต 
ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณ 
ภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมี กระบวนการจัดการความรูเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
        1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห ง ชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
        2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        3. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 
        4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
        5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
        9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบงช้ีจํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 
 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสถาบันตอง
สรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปน 
ไปตามนโยบายเปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตน
สังกัดตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
     การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
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ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาสถาบันสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน: 
      1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบันตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 
      2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
      3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
      4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวนประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน 
รายงานการประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพ 
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
    5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนําผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
    6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 
    7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
    8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 
    9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนาไปใชประโยชน 
 
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  
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บทที่ 4 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ 

 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
     1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ นโยบายของสภาสถาบันโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ 
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
         1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยูแลวต้ังแตเริ่มตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบัน
และผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
         1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน ตามสภาพการณท่ี
เปลี่ยนไป ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ีเพ่ือเปน
ท่ียอมรับของทุกฝาย อันจะนาไปสู ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธานท่ีไดกําหนด รวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
         1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
สภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ัง
หลักการและมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยทาตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและ
นโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเดน็ใด อยางไร หากมีประเด็นท่ีไมสอดคลอง
ควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 
         1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategy) เพ่ือนาสถาบันไปสู
ความสําเร็จท่ีพึงประสงคประกอบดวย วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) 
และวัตถุประสงค (Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือนาไปสู การกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก
สังคม และการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีสถาบันกําหนดควรผานการ
ประชาพิจารณารวมกันจากท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อัน
จะนาไปสู ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุ ผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
       2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศนกลยุทธ
และเปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนิน งานตามแผนกลยุทธ
อยางเปนทางการ 
       2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงาน
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ภายในและมีการมอบหมายอยางเปนทางการ 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจคือ ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
      3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธ
ไปสูแผนปฏบิัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
      3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติการประจําปท้ัง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจาํปและคาเปาหมายของแตละ 
ตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
      4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้ท่ีจะใช
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท้ังนี้ควรจัดทําพรอม
กับการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจาํป 
      4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหารอาจารยและเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของ
ทุกฝาย อันจะนาไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
        สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจเพ่ือใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานและสรางความเชื่อม่ันวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
     มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม 
และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหารในชวงเวลา
หนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอ
แนวทางการแกไขปรับปรงุ 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
     มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมายและนําผลการประเมินท่ีไดบรรจุเขาวาระเพ่ือพิจารณาในท่ี 
ประชุมผูบริหารสถาบัน และท่ีประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
      8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมาและมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
      8.2 มีการนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการปรับปรุงเสนอสภา
สถาบัน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
      1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและ
หลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ 
        1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆใน
ตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ หรือไมสถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
นั้นๆ หรือไมนอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการ
ดําเนินการของหลกัสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
        1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ
ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานเพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุง
หลักสูตร 
        1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบท่ี
สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการเปนตน และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
        1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
    2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
        2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร 
โดยพิจารณาหลักสูตรทีไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงานหลักสูตรท่ีมีผู สมัครเรียน
นอยหรือหลักสูตรท่ีองคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเปนตน 
        2.2 เม่ือหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตรใหเสนอเรื่องผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการเปนตน 
และเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติรวมท้ังแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 
30 วันนับจากวันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
   3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณี
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนด
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ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 
       3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยัง
ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
       3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินท่ีสะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา(กรณีท่ีหลักสูตรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ท้ังในประเด็นการ
บริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให คาแนะนานักศึกษา ความตองการของ
ตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการควบคุมติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัว
บงชี้ท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเก่ียวของและสาธารณชน 
       3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียด
และรอบคอบเก่ียวกับหลักเกณฑ และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตรท้ังนี้คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร และดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกอนการ
รับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนิน การขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร อยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ
การประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 
        4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัด
การศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ท้ังนี้อาจเปนชุดเดียวกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของภาควิชา หรือคณะวิชาท่ีมีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
        4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑท่ี
กําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 
        4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ    
แตละหลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผู รับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้วิเคราะหผลการ
ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
    5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตอง
ควบคุมกากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุก
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หลักสูตร 
       คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมินท่ีไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑ
การประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
   6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค 2) 
      คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ
ภาควิชาควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตรเพ่ือใหไดความคิดเห็นเก่ียวกับ ความรูความสามารถและทักษะท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงานจริงท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา 
   7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผนก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค 1 และ ง) 
      สถาบันท่ีอยูในกลุมเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามาก
กวาระดับปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผนก 
เพ่ือใหสอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณา จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผนก 
เพ่ือจูงใจนักศึกษา 
   8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผนกและ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู ในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค 1 และ ง) 
      สถาบันท่ีอยูในกลุมเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต 
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เนนการวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยมากพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการวิจัยอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน 
        1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
 ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปนี ้
            1.1 ขอมูลอัตรากาลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการใน
อนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบันกําหนด
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อัตรากาลังท่ีตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและการพัฒนางานประจํากําหนด
แผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุ คลากรท่ีมีความรู ความสามารถมีทัศนคติท่ีดีใหเขhามาสู
กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอกและภายในสถาบัน 
            1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (Training needs) ของ
บุคลากรท้ังสายอาจารย และสายสนับสนุนเพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีสถาบันการศึกษา
กําหนด และสามารถนาความรู ท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหัวหนา
หนวยงานสามารถประเมินความตองการนี้ได ขอมูลเก่ียวกับความสามารถ(Mompetencies) ท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความ
เขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับแนวคิดกฎเกณฑมีทัศนคติ และทักษะท่ีดีเพ่ือ
เพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับการสอนงานการหมุนเวียนใหไปทํางาน
ในดานอ่ืนๆ การเขาศึกษาในโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
            1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาว
หนาของสายงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางานและใช
เพ่ือการปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและ
เปนธรรม รวมท้ังการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
            1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางท่ี
ควรมีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและ
ความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 
              2.1 มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว
เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหไดอาจารยหรือบุคลากรไดทราบภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตาม
กรอบอัตรากาลังท่ีสถาบันวางแผนไว 
              2.2 มีการวิเคราะหงาน (Job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน
(Job- description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตาแหนง (Job specification) รวมท้ังความสามารถ
(Competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมมีวิธีการ
ทํางานและทักษะท่ีจําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 
              2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจนมีการ
กําหนดเสนทางเดินของตาแหนงงาน (Career path) ของบุคลากรทุกกลุมวิเคราะหปริมาณการเขา–
ออกของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 
              2.4 มีการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสน
ทางเดินของตาแหนงงานท่ีกําหนด รวมท้ังติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุน
อยางตอเนื่อง 
 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกาลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
              3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยูตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศ
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การทํางานการจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุก คนอยางเสมอภาคทัดเทียมกันการสราง
บรรยากาศของความสุขในการทํางาน 
              3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทราบโดยเร็วมีการกระตุนและชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน 
ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 
       3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธผลงาน
ท่ีไดรับรางวัลท้ังภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติพิจารณาความดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ 
       3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดใหผู ท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนํา
ชวยเหลือและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 
       3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผู ใตบังคับบัญชาไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ี
ดีและพัฒนางานรวมกัน 
       3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดาน สถานท่ีออกกาลัง
กาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนาดานการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู และทักษะท่ีไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
      ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรู และทักษะการ
ปฏิบัติงานควรกําหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาบุคลากรสามารถนาความรู และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนาความรู และทักษะไปใชภายหลัง 
การอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือนหรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เปนตน 
   5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
       5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ 
       5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สนับสนุน 
     สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุ 
คลากรสายสนับสนุนโดยท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกล
ยุทธของสถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 
      7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุ 
      7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
      7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใน
ระยะตอไป 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 
      1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียนยอมรับความสามารถที
แตกตางและวิธการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการ
เรียนการสอนท่ีเนนการคิดวิเคราะห การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูรวมท้ังการสราง
หรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห
และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอนและอานวยความสะดวกในการ
เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 
         1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมี
ชั่วโมงปฏิบัติ การอภิปรายกลุม สัมมนาทํากรณีศึกษา หรือโครงงานหรือวิจัยเรียนรูนอกสถานท่ี
รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 
         1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปน
สําคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
     2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแต ละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
         2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาแต
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ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 
- จุดมุงหมายของรายวิชาเปนการระบุผลการเรียนรูเม่ือผูเรียนไดเรียนรายวิชา

เสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมท่ีเปนผลจากการเรียนรู ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการ
เรียนรูhตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชาจํานวนชั่วโมงการ
สอน และการใหคําปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนเปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ีรายวิชา
มุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเรียนวิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ 
ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผลในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเนื้อหา
ท่ีจะสอนกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนระบุเอกสาร หนังสือตําราท่ีทันสมัยท่ีใช
ประกอบการเรียนการสอนรวมท้ังแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเสริมประสบ
การณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

 
- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชามีการประเมินกระบวนการ

เรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน
ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณเปน
ตน 

        2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบ
แรกท่ีพบผูเรียน 
        2.3 การประเมิน ผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ังในระหวางภาค
การศึกษา (Formative evaluation) และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative evaluation) 
    3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดhเรียนรู
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทาวิจัย 
        3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาท่ี
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียนอาทิจัดใหมี 
ชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุมสัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือ โครงงานหรือวิจัยเรียนรูนอกสถานท่ีรวมท้ัง 
ฝกงานและฝกประสบการณ 
        3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 
    4. มีการใหผู มีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
       ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผู เรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงาน หรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทาง
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ปฏิบัติและมีความรู ทางวิชาการท่ีทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปน
อาจารยพิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลานํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชม
หนวยงานหรือสถานท่ีภายนอกสถาบันใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ เปนตน 
    5. มีการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
        5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีธการสอนในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบอยางตอเนื่องในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการ
สอนท่ีผานมา โดยการทาวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรอืไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร 
         5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวิจัย และประสบ
การณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปน
ประจําอยางตอเนื่อง 
     6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา
ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
        เม่ือสิ้นภาคการศึกษาสถาบันจัดใหมีการประเมิน ความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจั ด 
การเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความ
เหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอร 
อุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุดเปนตน นําผลการประเมินความ
คิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการ
ระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวามีการนําการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเรียนมาปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนอยางไร 
     7. มีการพัฒนาหรื อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
     สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทาหนาท่ีตอไปนี้ 

- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถวนสม
บูรณ 

- ติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร 
ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผน
ปรับปรุงในสวนท่ีเก่ียวของหรือเสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับท่ี
สูงข้ึน 

- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผู 
เรียนปจจุบัน และผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาท่ีกําหนดทุกปการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตรตาม
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หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน /ของผูท่ีกาลังจะสําเร็จการศึกษา /ของ
ผูประเมินอิสระและของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
      1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของ
ผูใชบัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือนาขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตให
มากท่ีสุดโดยนาขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
      1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีจําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผู 
ใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ีตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติดวย มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน 
และเผยแพรใหผูท่ีรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู และรวมกันพัฒนานักศึกษา 
  2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
      2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใช
หลักสูตร และนาขอมูล จากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการศึกษา 
และการประเมินผล 
      2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกัน คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
กําหนดเพ่ือใหผูสอนแตละวิชาไดรับรู และถือเปนภาระหนาท่ีท่ีตองพัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจาเปน
ของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวาง
รายวิชา และระหวางการเรียนรู ในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได 
              2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนของอาจารยท่ีจะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษามีการ
ประชุม วิพากษการจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอนไดขอมูล
ในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนรวมงาน 
              2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของ
ผูเรียนเนนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการ
เรียนรูข้ันสูงใชวิธีการวัด และประเมินผลท่ีหลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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(Performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูท่ีใชวิจัยเปนฐาน 
              2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลีย่นกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนท่ีจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาเปนพิเศษ 
 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
              3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณหรือ
ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ 
              3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู ดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษาและ
อาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรูในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
practice) เพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ี ทุกเวลา 
 
   4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบันหรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
       4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีตางๆ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู 
       4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ัง
ภายในสถาบนัหรอืนอกสถาบัน 
       4.3 หากเปนไปไดอาจมีการกําหนดเปนเง่ือนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกปหรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 
       4.4 ในระดับชั้นเรียนผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการสนับสนุน
ใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหท่ีประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรู เทคนิคการสงผลงาน
วิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร 
   5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ท่ีจัดโดยสถาบัน 
       5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให
แกนักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
       5.2 มีการกําหนดเง่ือนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสถาบันโดยมีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน 
หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือหนวยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค1) 
       6.1 มีการเชิญหนวยงานสถาบันองคกรภาครัฐ และเอกชน ผูใชบัณฑิต หรือ
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นักวิชาการมาใหความรู หรือใหขอมูลเก่ียวกับประเด็นวิจัยท่ีตองการใหนักศึกษาจัดทําเปนหัวขอ
วิทยานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหนักศึกษาไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยท่ีสนองความ
ตองการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
       6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีการ
พัฒนาทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน 
       6.3 สนับสนนุใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆท่ี
เก่ียวของ เพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
       6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ี
เก่ียวของกับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพ่ือใหรับรูผลงานวิจัยและนําผลไป
ใชประโยชน 
       6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทําเปน
ขาวเพ่ือเผยแพรตามสื่อวิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู
เผยแพรไปยังสถาบันหรือองคการท่ีเก่ียวของ หรือนาออกเผยแพรในชวงโอกาสท่ีกาลังเกิดเหตุการณ
หรือ สถานการณท่ีเปนปญหา และสามารถใชคาตอบจากผลการวิจัยท่ีนักศึกษาผลิตไปชวยชี้แนะแนว
ทางการแกไขปญหาได 
      6.6 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธท่ีมีบุคคลหรือหนวยงานนาไปใช
ประโยชน โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานท่ีเก่ียว
ของ 
   7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนาไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง) 
       7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการมี
การวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตางๆ 
       7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเก่ียวกับการจัดทําบทความวิจัย
เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ 
       7.3 อาจมีการต้ังคลินิกใหความชวยเหลือในการทาบทความวิจัย รวมท้ังการแปล
เปนภาษาตางประเทศ 
       7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ท่ีสามารถ
ตีพิมพเผยแพรไดสงไปยังวารสารตางๆ ในระหวางการทาวิทยานิพนธ 
       7.5 นาบทความวิจัยของนักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกให
ตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคาปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
  1. มีการจัดบริการใหคาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
      1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพท้ังทางกาย
และทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบันสามารถติดตอเม่ือนักศึกษามี
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ปญหา 
      1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม
คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ท่ีทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดท่ัวถึง มีระบบการชวย
เหลือนักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารย
ท้ังท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียนในกลุม
ผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกัน
ปญหามากกวาการแกปญหา 
      1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวย
ใหบริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของ
นักศึกษาท่ีขอใชบริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (Hotline) สําหรับใหคาปรึกษาหรือ
ใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแล
นักศึกษาในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ 
      1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยัง
โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบันท่ีจะดูแลได 
      1.5 ผูเก่ียวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือใหคา
แนะนาแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 
      1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปน
ระยะๆ เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 
      1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัว ของ
นักศึกษาเพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา 
      1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผู เก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ใหบริการ 
   2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
       2.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศ ขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการท่ีทันสมัยและท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจําเปนตองรูh 
       2.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผู เก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ใหบริการ 
       2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร 
   3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
       3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกสถาบัน เพ่ือเปนแหลงดู
งานแหลงฝกประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรู 
ของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือนํามาใชเปนขอมูล ในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝก
ประสบการณทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมตอไป 
       3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคมโดยใหนักศึกษาเปน
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ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน 
       3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผู เก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 
       3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ 
   4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
       4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต 
จดหมายขาวฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู ใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอทุนวิจัยการรับสมัครงานขาว
สารวิชาการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 
       4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรู เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณเปนระยะๆ 
       4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย แบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการการเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรู
และประสบการณท่ีดีแกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบัน
กับศิษยเกาแลว ยังทําใหศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรู วิทยาการใหมๆ  ในฐานะผูใหและผูรับ 
           4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 
       5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
           5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู และประสบการณ
สําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 
           5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
       6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
           6.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบ
การติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกามีการมอบหมายผูรับผิดชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
           6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแก
ผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน 
           6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ
3.51 ข้ึน ไป จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการท่ีอยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการดานใดท่ียังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะห
สาเหตุ ปญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ท้ังนี้ควรเปดโอกาสใหนักศึกษา
หรือ ศิษยเกามีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการ ดวย 
       7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 
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           7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเก่ียวของทราบทุกระดับและ
มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานท่ียังไมบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนด 
           7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมิน
คุณภาพของการใหบริการทุกดานตามแผนท่ีกําหนด 
 
  7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการ
ท่ีสถาบันจัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการในระยะตอไป 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
    1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
        1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกร
นักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามท่ีสถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 
        1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและตัวบงชี้เฉพาะ (ถา
มี) ท่ีนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชในการติดตามประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาจากการทากิจกรรม 
    2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
       สถาบันมีการพัฒนาความรู ความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนด
เง่ือนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
    3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรีและอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
        3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 

 

แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทไดแก 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุ ข ภาพกิ จ 
กรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอมกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
        3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก อยางนอย 2 ประเภทจาก
ประเภทกิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพกิจกรรมบาเพ็ญ 
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย 
        3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุก
กิจกรรมตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผู รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝายกิจการ
นักศึกษาของสถาบัน ) โดยมีคําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใชในการจัดกิจกรรม
ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด
ลักษณะของกิจกรรมกลุมเปาหมาย และวิธกีารประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม 
        3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ขอเสนอโครงการท่ีถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
    4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณ ภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
        4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานนักศึกษา
นําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือใหนักศึกษากลุมอ่ืนรับรูรวมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับวิธีการวางแผนการทํางานการพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จการประเมิน
ความสําเร็จ 
         4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
สถาบันภายนอก เพ่ือสงเสริมการทากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการ
สรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบันท้ังนี้สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัด
กิจกรรมระหวางสถาบันดวย 
         4.3 ในแตละปสถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการ
จัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีไดจากการทากิจกรรม หรือนําเสนอผล
การจัดกิจกรรมของแตละสถาบัน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
         4.4 อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพ่ือเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษา
ระหวางสถาบัน 
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     5. มีการประเมิน ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
         5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 
         5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนารายงานผล
การจัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในแตละ
รอบป 
         5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู ความเขาใจ และการประยุกตใชระบบ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
         5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปตอไป 
     6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
         6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จ ของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใช ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลกัษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในดานท่ียังไมบรรลุผลเทาท่ีควร 
   6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเก่ียวของทุกระดับรับรูและมีการระดมความคิดในการ
พัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรม
นักศึกษา 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
       1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
           1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทางข้ันตอนและหลักเกณฑตลอดจนกําหนด
หนวยงานบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตามประเมินและปรับปรุง 
อยางสมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 
           1.2 การบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนย 
วิจัยเพ่ือใหสามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการ
จัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณ
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุม หรือศูนยวิจัย เปนตน 
       2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
          มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เชน 1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย2) การกําหนดให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทาโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรคซ่ึงเก่ียวของกับงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของอาจารย 3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยาย หรือสัมมนาเก่ียวกับ
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ผลความกาวหนาในงานวิจัยของอาจารย หรือ ของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(Visiting professor) หรือเขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุม
เสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนักศึกษา หรือ สงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการ
เสนอผลงานวิจัย และงานสรางสรรคระดับชาติ และนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ี 
เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
    3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย หรือ งานสรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจาํและนักวิจัย 
        3.1 จัดระบบการรับเขาและกากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกาลังคน
วางแผน และรับเขาบุคคล (ท้ังอาจารยนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ท้ังจากในประเทศและตาง
ประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรค ของสถาบันทําการกําหนด
กฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคและตีพิมพผลงานใน
วารสารหรือจัดแสดงผลงานท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติโดยกําหนดเปนภาระงานท่ี
ชัดเจนท่ีตองปฏิบัติ 
        3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณของแตละ 
กลุมบุคคลกรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัย หรืองานสรางสรรคโดยไดรับ
การแนะนาหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคาปรึกษา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยท่ัวไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการ
วิจัยหรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันท้ังในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งท่ีทําให
ไดรับความรูและประสบการณท่ีมีคุณคา 
     อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือการสงเสริม
การทํางานวิจัยเปนทีมท่ีประกอบดวย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผูชวยวิจัย ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ
ตอเนื่อง 
        3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของแกอาจารย
และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 
        3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัล 
สําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันใหเหมาะสม และจูง
ใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน 
    4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
       ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทาไดยาก ดังนั้นสถาบันจึง
ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยเหลานี้มี 
โอกาสสรางผลงาน ท่ีสามารถนาไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
สถาบันในโอกาสตอไป 
 สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน 
เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเง่ือนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุนภายในประเทศ
และตางประเทศท่ีอาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็วนอกจากนั้นอาจจัดใหมี
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คณะผูเชี่ยวชาญเปนพ่ีเลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีเสนอขอทุน ไป
ยังแหลงทุนตางๆ และชวยเหลือปรับปรุง โครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพ่ือมีโอกาสไดรับทุนวิจัย
มากยิ่งข้ึน 
         5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน 
       สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอท้ัง
งบประมาณสนบัสนุนการวิจัยหองปฏิบัติการวิจัยแหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมการวิจัย ดังนี้ 
             5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถผลิตผลงานระดับ 
สากล หรื อ ผลงานตามความตองการของประเทศ หรือของทองถ่ินอยางตอเนื่องนอกเหนือจาก
เงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและของนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย รับเชิญ (Visiting 
professor) เปนตน 
             5.2 หองปฏิบัติการวิจัย ท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทท่ีเปนจุดเนนของ
สถาบัน ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือ
ระดับสูง ท่ีจําเปนท่ีหลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันไดหรือหากไมมี
ศูนยเครื่องมือระดับสูงดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายท้ังในและตางประเทศใหสามารถเขาใช
ของหนวยงานอ่ืนไดเพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย 
             5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซ่ึงนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร 
(Hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor) การ
สนับสนนุการไปรวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ 
ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารยโดยเฉพาะในชวงลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทางวิชาการ 
(Sabbatical leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย 
        5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดาน
ตอไปนี้ 
            1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
            2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ท้ังปจจุบันและผลงานท่ีผาน
มา 
            3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังวารสารและการ
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของสถาบันในการ
เผยแพรผลงาน 
            4) ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและการซ้ือขาย
ทรัพยสินทางปญญา 
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            5) ขอมูลเก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบันท่ีเก่ียวของ
กับการวิจัยและงานสรางสรรค 
    6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
       สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอโดยการมีสวน
รวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ท้ังในประเด็น งานวิจัย
เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑผูรับทุนสามารถแสวงหาทุน
วิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือ“การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ใน
ประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การ
ประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย 
เปนตน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน 
    สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุงโดยกําหนดกิจกรรมท่ีตองทําเพ่ือการ
ปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีตองใชหาก
จําเปน กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุน 
พันธกิจดานการวิจัยตามท่ีกําหนด 
  8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 
     สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนกําหนดผู รับผิดชอบ ในการสราง
ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศ ของกลุมเปาหมาย
การสนทนากับกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ (Focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก 
การใชขอมูลปอนกลับ (Feed back) จากความรวมมือท่ีมีอยูเดิมวัตถุประสงคของความรวมมือ
ดังกลาว ควรมีท้ังการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเพ่ือตอบ
โจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากรท้ังสถานท่ี บุคคลอุปกรณหรือ
ทรัพยากรอ่ืนๆ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 วางแนวทางข้ันตอนและหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผู รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ
หรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer review
ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพ่ีเลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของ
บทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การ
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สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคา
ตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพ 
กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ท้ังนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและ
จุดเนนของแตละสถาบัน 
     2. ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรู ท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
        วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวมคัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะห ความรู จากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล 
เปาหมายโดยยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิด 
ชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยคัดสรรคผลงานท่ีนาจะเปนท่ีสนใจ
ของบุคคลท่ัวไป จัดใหมีการสัมภาษณอาจารยเจาของผลงานวิเคราะหสังเคราะหขอมูลใหเปนความรู 
ท่ีนาสนใจซ่ึงสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูท่ีไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 
     3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของนาองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุกโดยเริ่มจากการ
วางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการ
ติดตาม ขอมูลปอนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกท้ังรัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัยหรือนําผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชประโยชน 
     4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิด ประโยชนและมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
        สนับสนนุการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดข้ันตอนวิธีการ 
และผูรับผิดชอบเพ่ือเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัย
กับองคกรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) 
ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีตองการรับ
บริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (Consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) 
ผูรับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสู
งานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (Start – up company) เปนตน 
      5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนาไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
         สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทาขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ แก
อาจารย นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซ้ือขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจากผลของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
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       นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย 
นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย หรือทาธุรกิจท่ีเปนผลจากงานวิจัย 
โดยเปนหลักเกณฑท่ีโปรงใส เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 
      6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสทบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) ิ 
         วางแนวทางและข้ันตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) การ
ใหความรู และคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาซ่ึงอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา 
หรือจัดคลินิกใหคําปรึกษา 2) ชวยรางคาขอและยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสิน
ทางปญญาหรือสํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
      1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ท่ีสัมพันธ
กับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารยบุคลากรทุกระดับมีความ
พรอมท้ังในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการ
ใหบริการวิชาการแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและ
จัดทําระเบียบของการใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆ ซ่ึงจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการ
ใหบริการแกชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบันในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมี
การวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
            มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําดานอ่ืนๆของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานาความรูไปจัดทํา
เปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 
     3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
            มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนํา
ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงท่ีตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ2) นา
ความรู ประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสู การพัฒนาองคความรูใหมผาน
กระบวนการวจิัย เปนตน 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
            จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการผูรับบริการ และนักศึกษา ซ่ึงเปน
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ท้ังผูใหบริการและผู รับบริการ ท้ังในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือ
รวมใจของบุ คลากร คุณภาพของบุ คลากร คุณภาพของการใหบริการท่ีสามารถนาไปใชประโยชนได
จริง และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันกําหนดไว 
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
     สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผนพัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ ท่ีไดอยาง
สมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
    1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
       มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
    2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
       สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพท่ีจะใหบริการมารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสราง
เครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไปใชพัฒนาบุ 
คลากรของสถานประกอบการหรือสวนการผลิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคาปรึกษาแนะนาและจัดให
มีชองทางในการสื่อสาร ทาความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
ใหมๆ  ในชุมชน 
    3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
       มีการประเมิน ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาจารย 
และบคุลากรผูใหบริการท้ังในดานการนาความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชนการสื่อสาร การชี้แจง
แนะนาใหผูรับบริการและประชาชน 
 
 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 
     มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ 
คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซ่ึงรวมท้ังการควบคุมและการกากับคุณภาพ
ของการใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน มีความเปนธรรมโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได 
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 5. มีการพัฒนาความรู ท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
     สถาบันมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการสงเสริมใหเกิดกระบวนการใน
การถายทอดความรูสู บุคลากรภายในสถาบัน ซ่ึงรวมท้ังผูเรียนดวยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด
และเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการ
บริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. มีระบบและกลไกการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
     สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนากิจกรรมดานการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สูการปฏิบัติและมี
ผลลัพธชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนดไวเชน มีการกําหนดนโยบายดานการทานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การกําหนดผู รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการนางานศิลปะและวัฒนธรรมสู การปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมโดยทุกคนมี
สวนรวม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนาสู การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  2. มีการบูรณาการงานดานทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
     สถาบันสนับสนุนใหมีการนาการทานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนาการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและท่ีจัดโดยองคการนักศึกษา 
  3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
      3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพร และบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มี
หอศิลป หอประวัติพิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรูความ 
เชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอมีการจัดสรรงบประมาณ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
      3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับ
หนวยงาน ระดับชาติโดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน 
      3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรอ่ืนมีการสรางเครือขายมีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
เปนระบบอยางชัดเจน 
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
     มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
      5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการดานทานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA 
      5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนา
สูการปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
      5.3 มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม 
 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 
     6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช
ผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ 
     6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติมีบุคลากรไดรับเชิญ
เปนวิทยากรหรือเปนท่ีประจักษหรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
     6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การเผยแพรท้ังในระดับชาติระดับภูมิภาค หรือระดับ นานาชาติหรือมีผลงานไดรับรางวัลไดรับการ
อางอิงเปนท่ียอมรับ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
   1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
       1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทาความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตางๆอาทิ
ขอบังคับท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหารรวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมี
ตอสถาบันกอนจะปฏิบัติหนาท่ี 
       1.2 กรรมการสภาสถาบันกากับดูแลสถาบันไปสู ทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวาง
ผูบริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
       1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานตอสาธารณชน 
    2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนาขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 
        2.1 ผูบริหารและสภาสถาบันมีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
วิสัยทัศนพันธกิจแผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชดัเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ 
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(KPI) ของงานท่ีปฏิบัติท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหอาจารย 
บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู
2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุง 
กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 3)มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงินงบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็น
ยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของ
การจัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูลกับประโยชนท่ีจะไดรับ 
        2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบายวิสัยทัศน และแผนกลยุทธ
ใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 
        2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัยนํามาใชในการติดตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกล
ยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนาขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 
    3. ผู บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
        3.1 ผูบริหารมีการกากับ ติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ในการประชุมผูบริหารอยางนอยปละ 1-2 ครั้งเพ่ือทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานให
สอดคลองกับสภาพการณยิ่งข้ึน พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับท่ีเก่ียวของ 
        3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสถาบันอยาง
ครบถวนรวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธิ์อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน 
โดยใชสื่อตางๆ ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 
  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 
      4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
      4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ
อํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกา
กับ และตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุมคาและมี
ความเสี่ยงอยูระดับในท่ียอมรับได 
      4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและกาลังใจตอ
บุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการ โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (Lean organization) เปนตน 
  5. ผูบริหารถายทอดความรู และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
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      5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุ วัตถุประสงค เชน การสอน
งานท่ีหนางาน (On-the–job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
      5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนาหลักการจัดการความรูมาใชเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความรูและถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
สรางเครือขายชุมชนนักปฏบิัติ (Community of practices) เปนตน 
  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
      6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ
สถาบันใหไปสู ทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบันโดยใหสอดคลองทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
        6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการ
ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวม
จากทุกฝายท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน 
        6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดทํารายงานสรุปผลการ
ทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 
        6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปน
ประจําทุกป 
    7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
        7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามท่ีระบุไวใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคล
ผูบริหาร และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงท่ีทารวมกันระหวางสภาสถาบัน
และผูบริหาร 
        7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตรกลาว
คือ ใชหลักการท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรคนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 
        7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน
อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสท่ีเหมาะสม 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
   1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ท่ีสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
       1.1 สถาบนัควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดท่ีมุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือนํามาใช ใน
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การกําหนดแผนยทุธศาสตร หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
             1.2 บุคคลท่ีเก่ียวของในการกําหนดประเด็นความรูอาจประกอบดวยรองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีผูชวยคณบดีผูอํานวยการหัวหนางานท่ีกากับดูแลดานยุทธศาสตร
หรือกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตดานวิจัยรวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 
             1.3 สถาบัน ควรมีเปาหมายในการจัดการความรูโดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลักโดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย รวมท้ังประเด็นการจัดการความรู ท่ีสถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรูท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning outcome) เทคนิคการเพ่ิม
ผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน 
 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
             2.1 กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยอยางนอยควรเปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน 
คณาจารย หรือนักวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นความรู ดังกลาว รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนน 
             2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของ
อาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยท่ีสะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัด 
การความรูใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
          3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู ท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
             3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ
และผลงานทางดานวิจัย รวมท้ังผลงานดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนนมาถายทอดความรูเคล็ดลับหรือ
นวัตกรรมอยางสมํ่าเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
เจาของความรูเคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 
        3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู ภายในสถาบันเชน 
การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวางหนวยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางตอเนื่องโดยการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 
    4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit knowledge) 
        4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหสงัเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบเปนหมวดหมูเพ่ือให
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 
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        4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และเผยแพรความรูในองคกรใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
        4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู และยกยอง
ใหเกียรติแกผูเปนเจาของความรูเคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 
    5. มีการนาความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา 
ท่ีเปนลายลักษณอักษร (Explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(Tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
        5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตางๆ เชน
นวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรู ไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคมนํามาปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย 
        5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย 
        5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการ
ความรูมาปรบัปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 
  5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็น
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
          1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system plan) 
              1.1 สถาบันควรต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปดวย
ผูบริหารดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารท่ีเปนผูใชระบบสารสนเทศ 
              1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
              1.3 ระบบสารสนเทศท่ีนํามาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวย
รายละเอียดดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

- วัตถุประสงคความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 
- ความสอดคลองของแตละระบบท่ีมีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหมีกับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู

ในปจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชในแตละระบบ ท้ัง Hardware Software 

(System software และ Application software) Database Peopleware 
และ Facilities อ่ืนๆ 

- งบประมาณท่ีตองการใชในแตละระบบ 
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 
- การจัดลาดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

          2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอยางนอย
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ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริ หารจัดการ และการเงินและสามารถนาไป
ใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศท่ีนําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชีระบบลงทะเบียนนักศึกษาระบบทะเบียน
ประวัติ เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องท่ีเปนพันธ
กิจของสถาบันไดอยางครบถวน ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการ
ดานอ่ืนๆ รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 
  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
      3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบรวมท้ังกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความ
พึงพอใจทุกครั้งท่ีมีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษาเปนตน 
      3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
      4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ 
      4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
      4.3 แผนปรับปรงุระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 
      4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด 
     มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษาบุคลากร และ
หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
     1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูง และ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
         1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 
         1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน
นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงานหนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสมํ่าเสมอ 
     2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม
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บริบทของสถาบันปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบคุลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

         2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 
         2.2 ประเด็นความเสี่ยงท่ีนามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาส
เกิดข้ึน และสงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียงคุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิต
บุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 
         2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเก่ียว
ของกับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณวิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน 
          2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 
      3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงท่ีไดจาก การ
วิเคราะหในขอ 2 
          3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความ
เสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ํา ได 
          3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงท้ังในดานของโอกาสและ
ผลกระทบ 
          3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงใหประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิด
เหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลใน
อดีต รวมถึงสภาพแวดลอมทีเก่ียวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบนั 
          3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงใหประเมินจากความรุนแรงถามีเหตุการณ
เสี่ยงดังกลาวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อม่ันตอคุณภาพทางการศึกษา
ของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกาลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 
      4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
          4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไขลด
หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
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          4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4T คือ (Take) การยอมรับ
ความเสี่ยง (Treat) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Transfer) การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและ 
(Terminate) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความ
เสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรอง จากการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 
      5. มีการติดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
          5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน 
     5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานตอสภาสถาบัน 
 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสีย่งในรอบปถัดไป 
    แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู หลังการจัดการ 
ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมท้ังความเสี่ยงใหมจากนโยบายหรือสภาพแวดลอม
ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในสถาบัน และจากหนวยงานกากับ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
   1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
       1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของ
เงินท่ีตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
       1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทาหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซ่ึงจะเปน
งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาวซ่ึงอาจจะเปน
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลง
ทุนตางกอนท่ีจะนาขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 
   2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
       2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคา หรือเงินทุนและ
เพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 
       2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับ
การยอมรับโดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
  2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจ
ของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําให
รายไดรายจายเปนไปอยางเหมาะสม 
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  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 
     สถาบัน การศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทางบประมาณประจําปท่ี
แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนท่ีท่ีจะนํา
งบประมาณประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดาน
ตางๆ ดังนี้ 

- งบประมาณประจาํปสอดคลองกับแผนปฏิบัติ การประจําปท่ีกําหนดไวในแตละ
ปมากนอยเพียงใด 

- เม่ือวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจ
มีความเพียงพอมากนอยเพียงใด 

- เม่ือวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน อยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 
     มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจาย และงบดุล
อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายไดหักคาใชจาย
แลวสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใชในกิจกรรมของสถาบันใน ชวงถัดไปมีการนํา
รายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 
  5. มีการนาขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
      5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารเปน
รายงานท่ีแจงใหผูบริหารไดทราบวาไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใดมีผลลัพธจาก
การทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 
      5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 
  5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 
  5.4 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 
  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
      6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอก
อยูแลวควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกปสําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐ
ท่ีมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไม
ไดเขาตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป 
      6.2 มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมท้ังผู
ตรวจสอบภายในอยางเปนทางการ 
  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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      7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการ
ติดตามการใชเงินจัดทํารายงานตางๆ ท่ีเปนสิ่งจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทราบ และนาขอมูลมา
วิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน 
      7.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนท่ีกําหนด 
 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับ   
พันธกิจ และพัฒนาการของสถาบันตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
       1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง 
       1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีดําเนินการเปนประจําโดยเริ่มจากการวางแผนการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
      1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดัน
ใหมีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชาจนถึง
ระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 
  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
      2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันตองใหความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิด จากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
      2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร
อมท้ังกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 
      2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานต้ังแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชากําหนด 
      2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรม 
      2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง 
  3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
      3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการดําเนิน 
งานของสถาบันเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตท้ังนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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      3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ครบถวนท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
      3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกากับแตละตัวบงชี้ตองสามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) 
การควบคุมติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณ ภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA  
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
         4.1 มีการดําเนิน การตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณ
ครบถวน โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
         4.2 มีการนาวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
         4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอมูลครบถวน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา 
พรอมท้ังเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละปโดยสง
รายงานใหตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
     5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
        สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละปไปวิเคราะห และดําเนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ี
รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 
     6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในครบ ท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 
        สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีถูกตองเปนปจจุบันครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ และ 
สามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถ
เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เปนตน 
     7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
        สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาคณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัยหรือชุมชนผูรับบริการทางวิ ช าการ
ของสถาบันไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพอาทิในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การ
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รวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน 
     8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน 
         8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ท้ังในสวนของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในสวนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 
         8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน และมีพัฒนาการดานตางๆท่ีเกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 
         8.3 มีการติดตามประเมินผลการสรางเครือขายเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางาน
รวมกันอยางตอเนื่อง 
     9. มีแนวปฏิบัติท่ีดี หรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนาไปใชประโยชน 
         9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดีในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
         9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับ
สาธารณชน และใหหนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน 
         9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
นิยามศัพท 

 
 
 

สภาสถาบัน หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเม่ือถายทอดตัวบงชี้ลงสูระดับ
คณะ/หนวยงานเทียบเทา สภาสถาบันนั้นใหหมายถึง คณะกรรมการประจําคณะผูบริหาร หมายถึง 
อธิการบดี และเม่ือถายทอดตัวบงชี้ลงสูระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาผูบริหารนั้นใหหมายถึงคณบดี 

 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทาอะไรบางเพ่ือให

ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวยปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร

มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ

การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญ
ของสถาบัน (Organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการ
จัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวน
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หนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
 

1. ระบบทวิภาค 
    1.1 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  :  ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา (18 หนวย
กิตตอภาคการศึกษา) 
    1.2 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติ และโครงการภาคพิเศษ : 
ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ) 
2. ระบบไตรภาค 
    2.1 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา (15 หนวยกิ
ตตอภาคการศึกษา) 
    2.2 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา (10 
หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
 
ข้ันตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้ 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณ
ระหวางจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 
SCH = ∑ nici 

 
เม่ือ 
   ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
   c i = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสตูรคํานวณดังนี้ 
 

 
 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 

 
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ 

โดยสถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจาย
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คาตอบแทนใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษการนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยมี
เง่ือนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนข้ึนไป ใหนับเปน 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนามานับได 
 
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธี

วิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 
 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐประเภทตางๆท่ีมีความเปนนวัตกรรม

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรค เดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอัน
กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุมศิลปะของ
อาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก 
  1. ทัศนศิลป (Visual Arts) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ 
ภาพถาย ภาพยนตรสื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 
  2. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลปนาฏยศิลป รวมถึงการ
แสดงรูปแบบตางๆ 
  3. วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวย บทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 
 
การประเมินงานสรางสรรค 
   1. ประเมินในมิติการเผยแพร มิใชประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพรงานสรางสรรคตอง
ผานการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชา
ซ่ึงเปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑการประเมินตามท่ี สมศ. กําหนด 
   2. ระดับเกณฑการประเมินการเผยแพร ใชเกณฑการประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา 
ถึงแมผลงานสรางสรรคจะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันตามสาขาวิชา เชน ขนาดผลงาน งบประมาณ 
เวลาการทํางาน จํานวนผูรวมงาน วิธีการจัดการเผยแพร หรือประโยชนท่ีไดรับ 
   3. การประเมินในมิติการเผยแพร เปนการเปดโอกาสใหผูสรางผลงานสรางสรรคไดรับการ
ประเมินผลงานมากข้ึน และเปนการสงเสริมใหอาจารยมีกาลังใจสรางสรรคผลงานท้ังยังเปนการให
ความสําคัญกับการเผยแพรผลงานสรางสรรค เหมือนกับเปนการเผยแพรงานวิชาการทางการ
สรางสรรคใหกวางข้ึน 
 

การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคในลักษณะสิ่งตีพิมพ การจัดนิทรรศการ
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงาน
ศิลปะแขนงตางๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบท่ีเปนผลงานวิชาการสู
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สาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปน
วิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน กอนการเผยแพร 
ประกอบดวย ศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ 

 
แหลงเผยแพร หมายถึง สถานท่ีสําหรับการเผยแพรท่ียอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดง

นิทรรศการหรือจัดการแสดง ซ่ึงเปนผลงานสรางสรรคสูสาธารณะ ประกอบดวยหลักเกณฑ ในการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสรางสรรค ดังตอไปนี้ 
  1. ตองเปนแหลงเผยแพรระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป หอประชุม และลาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดงานแสดงเปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพและผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 
  2. หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะงานสรางสรรค
โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ 
   3. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติ ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับนานาชาติ 
หรือเปนโครงการความรวมมือทางศิลปะงานสรางสรรค ระหวางประเทศ 
   4. คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสรางสรรค ไมต่ํากวา 3 คนโดยมีองคประกอบท่ี
สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิและหรือนักวิชาการท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้ตองมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย (ผูทรงคุณวุฒิให
หมายความรวมถึงศิลปนแหงชาติดวย และผลงานเหลานั้นจะตองผานกระบวนการทางวิชาการ และ
การรับรองจากผูทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ)  
   5. ศิลปะงานสรางสรรค งานออกแบบท่ีไมตองการแสดงในหอศิลปจะตองมีหลักฐานท่ีแสดง
กิจกรรมการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีคุณภาพของงานท่ีแสดงพรอมเอกสารโครงงาน 
แผนงาน และการประเมินผลโดยผลงานท่ีจัดแสดงตองไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
ในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน ท้ังนี้ตองมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ศิลปะ คือ งานสรางสรรค ท่ีสงเสริมสรางสุนทรีย  ความงาม และความสุข แกผูคน 
สภาพแวดลอมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและ
ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน 

เรื่องความคิด ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษยวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและ
มีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันท่ีดีควรมีความสอดคลองกับความเปน
สากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณคา สําหรับวัฒนธรรมใน 

 
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมท่ีแสดงความเปนอุดมศึกษาท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดีตอ

สังคม มีความเจริญงอกงามทางปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีนาใจเสียสละและ
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การมีสวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําท่ีดีและเปนท่ีพ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิต
มหาวิทยาลัยท่ีนาศรัทธาเปนท่ียอมรับ มีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย และพัฒนา
แนวทางการดารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู 
 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ 
ตางๆใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนาไปใชไดท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และความถูก
ตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสม จะนามาปรับใชในภาครัฐ มี 10 

 
องคประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน ในระดับชั้นนาของ
ประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และ
เปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลท่ีดีท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดและสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติ
หนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทาความเขาใจรวมแสดงทัศนะรวมเสนอ
ปญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
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ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ

ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตาม สมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิงถ่ินกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ สังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา 
การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหา ขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับ ผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอ
คัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติ ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดย
เอกฉันท 
 
ภาคผนวก ข 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
1. อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวชิา และมคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนิน การของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 
 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา 
 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
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(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาดานการจัดการเรียนการสอน 

 
9. อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป 
 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
    เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
    จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
หมายเหตุ 
    1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึนเพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรท้ังนี้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผล
การดําเนินการท่ีบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีได
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
    2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงมีระบบการสอบซอม 
อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้ 
       ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังสอบซอมใหครบ
ทุกชุดวิชา/รายวิชาท่ีเปดสอน 
       ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปการศึกษา
ภายใน 90 วันหลังสอบซอม 
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องคประกอบ 

 
ตัวบงช้ี ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

สมศ. สกอ. หลัก รวม  
1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

- 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

รองฯจารุวรรณ คุณวนิดา  ช.  

1.2.1 (สมศ. 16.1) - รองฯจารุวรรณ - บริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

1.2.2 (สมศ. 16.2) - รองฯนําพิชญ รศ.อําพน พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

1.2.3 (สมศ.17) - รองฯนําพิชญ รศ.อําพน พัฒนาใหเปนเอกลักษณสถาบัน 

 

2. การผลิตบัณฑิต  2.1 หลักสูตร รองฯนําพิชญ   

  2.2 อาจารยป.เอก    
  2.3 ตําแหนงวิชาการ    
  2.4 การพัฒนา  ผศ.บุศรา  
  2.5 หองสมุด   นวก.ไวพจน  
  2.6 การเรยีนการสอน  ผศ.ดร.จินตนา  
  2.7 พัฒนาสมัฤทธิผล  รศ.อําพน  
  2.8 คุณธรรมจริยธรรม  รศ.อําพน  
 2.9.1-4 (สมศ. 1-4)     
 2.9.5 (สมศ.14)   ผศ.บุศรา  
 
3. กิจกรรมการพัฒนา - 3.1 ใหคําปรึกษา และ    
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นิสิตนักศึกษา  
 

บริการดานขอมูล
ขาวสาร 

  3.2 สงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

   

4. การวิจัย  4.1 การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

   

  4.2 จัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

   

  4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

   

 4.4.1 (สมศ. 5)     
 4.4.2 (สมศ. 6)     
 4.4.3 (สมศ. 7)     
5. การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

 5.1 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

   

  5.2 การบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม 

   

 5.3.1 (สมศ. 8)     
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 5.3.2 (สมศ. 9)     
  5.3.3 ผลการชี้นํา 

ปองกัน หรือแกปญหา
ของสังคมในดานตางๆ 

   

6. การทานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 6.1 ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

   

 6.2.1 (สมศ. 10)     

 6.2.2 (สมศ. 11)     
7. การบริหารและการ
จัดการ 

- 7.1 ภาวะผูนําของสภา
สถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

   

  7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู 

   

  7.3 ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

   

  7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

   

 7.5.1 (สมศ. 12)     
 7.5.2 (สมศ. 13)     
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8. การเงินและ
งบประมาณ 

- 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

   

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

   

 


