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สวนที่  1 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปการศึกษา 2564 
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การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปการศกึษา 2564 
********************************* 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดใหความสำคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให  

เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ดังนั้นจึงไดกำหนดใหหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ    

การบริหารจัดการศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2564 ขึ้น ซึ่งประกอบดวย 6 

หนวยงาน ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี  สำนักสงเสริมสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

1. องคประกอบและตัวบงชี้ของสำนัก สถาบัน 
 

    การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรบัสำนัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ โดยมีจำนวนตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพของหนวยงานที่แตกตางกัน ดังนี้  

 

องคประกอบคุณภาพ 

จำนวนตัวบงชี้ 

หนวยงานที่มี

ภารกิจวิจัย 

หนวยงานที่มี

ภารกิจทางดาน

วิชาการ 

หนวยงานที่มีภารกิจ

สนับสนุนการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ

ดำเนินการ 

1 1 1 

2. ภารกิจหลัก 5 4 5 

3. การบริหารจัดการ 3 3 4 

4. การเงนิและงบประมาณ 1 1 1 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 1 1 

รวม 11 10 12 

 

หนวยงานท่ีมีภารกิจวิจัย จำนวน 1 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

หนวยงานที่มีภารกิจทางดานวิชาการ จำนวน 2 หนวยงาน ไดแก สำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จำนวน 3 หนวยงาน ไดแก 

สำนักงานอธิการบดี  สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 
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2. รายละเอียดตัวบงช้ี การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน 

 การดำเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ของสำนัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตาม 5 องคประกอบคุณภาพ จำนวน 19 ตัวบงชี ้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ชนิดของ 

ตัวบงชี้ 

การคิดรอบป 

ปการศึกษา ปปฏิทิน ปงบประมาณ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร กระบวนการ   
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ  - - 

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ  - - 

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

กระบวนการ  - - 

2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ  - - 

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ    

2.7 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

กระบวนการ  - -

2.8 เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนำเขา - - 
2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย ผลผลิต  - - 

2.10 การบรกิารวิชาการแกสังคม กระบวนการ  - - 

2.11 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการ  - - 

2.12 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต  - - 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู กระบวนการ  - - 

3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ กระบวนการ  - - 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ผลผลิต  - - 

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน ผลผลิต  - - 

3.5 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

3.6 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ  - - 
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2.1  หนวยงานที่มีภารกิจวิจัย จำนวน 1 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 11 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ชนิดของ 

ตัวบงชี้ 

การคิดรอบป 

ปการศึกษา ปปฏิทิน ปงบประมาณ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ  - - 

2.7 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

กระบวนการ  - -

2.8 เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนำเขา - - 
2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย ผลผลิต  - - 

2.10 การบริการวิชาการแกสังคม กระบวนการ  - - 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู กระบวนการ  - - 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง  ผลผลิต  - - 

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน ผลผลิต  - - 

3.5 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

3.6 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ  - - 
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2.2  หนวยงานท่ีมีภารกิจทางดานวิชาการ จำนวน 2 หนวยงาน ไดแก สำนักสงเสริมวิชาการและ     

งานทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 10 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ชนิดของ 

ตัวบงชี้ 

การคิดรอบป 

ปการศึกษา ปปฏิทิน ปงบประมาณ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร กระบวนการ   
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ  - - 

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ  - - 

2.4 

 

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต ( * ) 

กระบวนการ  - - 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู กระบวนการ  - - 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ผลผลิต  - - 

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน ผลผลิต  - - 

3.5 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

3.6 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ  - - 

 

 

หมายเหตุ : ( * ) ตัวบงชี้ที่  2.4  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

    ดำเนินการเฉพาะสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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2.3  หนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จำนวน 3 หนวยงาน 

ไดแก สำนักงานอธิการบดี  สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 

ดำเนินการตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ชนิดของ 

ตัวบงชี้ 

การคิดรอบป 

ปการศึกษา ปปฏิทิน ปงบประมาณ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ  - - 

2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( * ) กระบวนการ  - - 

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( * ) กระบวนการ    

2.11 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ( * ) กระบวนการ  - - 

2.12 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ( * ) ผลผลิต  - - 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู กระบวนการ  - - 

3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ( * ) กระบวนการ  - - 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ผลผลิต  - - 

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน ผลผลิต  - - 

3.5 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

3.6 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ  - - 

 

 

หมายเหตุ : 
  

( * ) ตัวบงช้ีที่  2.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดำเนินการเฉพาะสำนักงานอธิการบดี  

( * ) ตัวบงช้ีที่  2.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี   ดำเนินการเฉพาะสำนักงานอธิการบดี 

( * ) ตัวบงช้ีที่  2.11 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการเฉพาะสถาบันภาษาฯ 

( * ) ตัวบงช้ีที่ 2.12  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการเฉพาะสถาบันภาษา ฯ 

( * ) ตัวบงช้ีที่ 3.2   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดำเนินการเฉพาะสำนักวิทยบริการฯ
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2.4 รายละเอียดตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศึกษา 2562 ระดับสำนัก สถาบัน (รวมทุกหนวยงาน) 

 

ตัวบงชี้ 

 

ชนิดของ 

ตัวบงชี้ 

หนวยงานและตัวบงชี้สำหรับหนวยงาน 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สำ
นัก

สง
เส

ริม
 

วิช
าก

าร
ฯ 

สำ
นัก

วิท
ยบ

รกิ
าร

ฯ สำนักงานอธิการบด ี

สถ
าบ

ันภ
าษ

าศิ
ลป

ะฯ
 

สถ
าบ

ันวิ
จัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

กอ
งก

ลา
ง 

กอ
งน

โย
บา

ย

แล
ะแ

ผน
 

กอ
งพ

ฒั
นา

นัก
ศึก

ษา
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 

ตวับงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ         

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

ตวับงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร กระบวนการ   - - - - - - 

ตวับงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ         

ตวับงชี้ท่ี 2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ   - - - - - - 

ตวับงชีท่ี้ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 

กระบวนการ -  - - - - - - 

ตวับงชี้ท่ี 2.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ - - - - -  - - 

ตวับงชี้ท่ี 2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ - - - - -  - - 

ตวับงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน กระบวนการ - - - - - - -  
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ตัวบงชี้ 

 

ชนิดของ 

ตัวบงชี้ 

หนวยงานและตัวบงชี้สำหรับหนวยงาน 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สำ
นัก

สง
เส

ริม
 

วิช
าก

าร
ฯ 

สำ
นัก

วิท
ยบ

รกิ
าร

ฯ สำนักงานอธิการบด ี

สถ
าบ

ันภ
าษ

าศิ
ลป

ะฯ
 

สถ
าบ

ันวิ
จัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

กอ
งก

ลา
ง 

กอ
งน

โย
บา

ย

แล
ะแ

ผน
 

กอ
งพ

ฒั
นา

นัก
ศึก

ษา
 

สรางสรรค  

ตวับงชี้ท่ี 2.8  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนำเขา - - - - - - -  

ตวับงชี้ท่ี 2.9  ผลงานของนักวิจัย ผลผลิต - - - - - - -  

ตวับงชี้ท่ี 2.10 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม กระบวนการ - - - - - - -  

ตวับงชี้ท่ี 2.11 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการ - - - - - -  - 

ตวับงชี้ท่ี 2.12 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  กระบวนการ - - - - - -  - 

องคประกอบท่ี 3  การบริหารจัดการ 

ตวับงชี้ท่ี 3.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรยีนรู กระบวนการ         

ตวับงชี้ท่ี 3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ กระบวนการ - -  - - - - - 

ตวับงชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ         

ตวับงชี้ท่ี 3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน กระบวนการ         

ตวับงชี้ท่ี ...(สำนัก / สถาบัน กำหนดขึ้น) ...          
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ตัวบงชี้ 

 

ชนิดของ 

ตัวบงชี้ 

หนวยงานและตัวบงชี้สำหรับหนวยงาน 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สำ
นัก

สง
เส

ริม
 

วิช
าก

าร
ฯ 

สำ
นัก

วิท
ยบ

รกิ
าร

ฯ สำนักงานอธิการบด ี

สถ
าบ

ันภ
าษ

าศิ
ลป

ะฯ
 

สถ
าบ

ันวิ
จัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 

กอ
งก

ลา
ง 

กอ
งน

โย
บา

ย

แล
ะแ

ผน
 

กอ
งพ

ฒั
นา

นัก
ศึก

ษา
 

ตวับงชี้ท่ี ...(สำนัก / สถาบัน กำหนดขึ้น) ...          

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ตวับงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ         

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

ตวับงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ         

รวมตัวบงชี้ของหนวยงาน  9 10 9 9 9 12 
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ตัวอยาง 

ตัวบงช้ีหนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ 

(หนวยงานกำหนดขึ้นมาเอง) 
************************************************* 

 

ตัวบงชี้ที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตัวบงชี้ที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพฒันา 

 

************************************************* 

 

ตัวบงชี้ที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต    

 

คำอธิบายตัวบงชี้ 

เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ซึ่งถือเปนบทบาทของ

หนวยงาน กาตอบสนองดงักล่ำวจะมีคณุภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรอืหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจ

โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสำคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

  2. ความพึงพอใจดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

  3. ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

  4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร 

           

 

นิยามศัพท 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง การประเมิน ความพึง พอใจของผูรับบริการโดยใชแบบประเมิน

ความพึงพอใจแบบประมาณคา ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณา จากประเด็นที่สำคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ 

ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ 

 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  
 

เกณฑการประเมิน 

         คำนวณค่ำเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น 
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ขอมูลท่ีตองการ 

1. หลักฐานที่แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด 

3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

วิธีการคำนวณ 

 

ความพึงพอใจ = xi ni
ni 

 Xi =  คาเฉลี่ยโครงการ / กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5) 

 Ni =  จำนวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมท่ี i  

 I =  1 ถึง p 
 p =  จำนวนโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด 

 

ตัวอยางการคำนวณ 

 สำนักมีผลการสำรวจความพึงพอใจของผูบริการ จำนวน 5 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.55 จำนวนผูตอบแบบสอบถาม  90 คน 

 กิจกรรมที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.00 จำนวนผูตอบแบบสอบถาม  80 คน 

 กิจกรรมที่ 3 มีคาเฉลี่ย 3.85 จำนวนผูตอบแบบสอบถาม  95 คน 

 กิจกรรมที่ 4 มีคาเฉลี่ย 4.30 จำนวนผูตอบแบบสอบถาม  90 คน 

 กิจกรรมที่ 5 มีคาเฉลี่ย 4.15 จำนวนผูตอบแบบสอบถาม  85 คน 

 

ดังนั้น คาเฉลี่ยความพึงพอใจ   =  (3.55*90)+(4.00*80)+(3.85*95)+(4.30*90)+(4.15*85) 

      (90+80+95+90+85) 

    =  3.965  = 3.97 

  คะแนนที่ได =  3.97  คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา 

 (หนวยงานกำหนดข้ึนเอง) 
 
ชนิดของตัวบงชี้: ปจจัยนำเขา 

วงรอบการประเมิน  : ปการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบงชี้  :  บุคลากรประจำสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ  ความรู  ความสามารถดานตาง ๆ  ตามภาระหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย  

เชนอบรม  ศึกษาบางวิชา  เขารวมประชุมวิชาการ  นำเสนอผลงานวิชาการ  ศึกษาดูงาน  และการเรียนรูผานระบบออนไลน  เปนตน  โดยการเพ่ิมพูน

ทักษะ  ความรู  ความสามารถดานตาง ๆ  จะตองสอดคลองกับตำแหนงหนาที่และภาระงานที่ไดรับมอบหมาย    
 

เกณฑมาตรฐาน 

 

เกณฑมารตรฐาน ตัวอยางเอกสาร/หลักฐานอางอิง 

รอยละของบุคลากรประจำสายสนับสนนุที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูน

ทักษะ  ความรู  ความสามารถดานตาง ๆ  ≥ 40  ชั่วโมงตอปตอคน 

(5 วันทำการ และ 8 ชัว่โมงตอวัน)  

- ตารางสรุปจำนวนบุคลากรภายในในหนวยงานที่ไดรบัการ

พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ  ความรู  ความสามารถดานตาง ๆ 

ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

- เอกสาร/บันทึก/หนังสืออนุมัติใหเขารวมรับการพัฒนา 

- รายชื่อผูเขารวมอบรม/สัมมนา/เสวนา ฯลฯ 

- หนังสือรับรองผานการฝกอบรม 

- รางวัลท่ีไดรับจากการนำความรูในการเขาอบรม/สัมมนา/

เสวนา ฯลฯ  ไปใชในการทำงาน   
 

สูตรคำนวณ  
 

 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสงักัดหนวยงานที่ไดรบัการพัฒนา ≥ 40   ชัว่โมงตอป  

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดหนวยงานท้ังหมด 

 

 

เกณฑการประเมิน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  โดยกำหนดรอยละ 70 เทากับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 
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สวนที่ 2 

 

รายละเอียดองคประกอบและตัวบงชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปการศกึษา 2562  มี 5 องคประกอบคุณภาพ จำนวน 19 ตัวบงชี้  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ชนิดของ 

ตัวบงชี้ 

การคิดรอบป 

ปการศึกษา ปปฏิทิน ปงบประมาณ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดำเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร กระบวนการ   
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ  - - 

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ  - - 

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

กระบวนการ  - - 

2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ  - - 

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ    

2.7 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

กระบวนการ  - -

2.8 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนำเขา - - 
2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย ผลผลิต  - - 

2.10 การบริการวิชาการแกสังคม กระบวนการ  - - 

2.11 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม กระบวนการ  - - 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต  - - 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู กระบวนการ  - - 

3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ กระบวนการ  - - 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ผลผลิต  - - 

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน ผลผลิต  - - 

3.5 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

3.6 ...(หนวยงาน กำหนดข้ึนเอง)...     

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ - - 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ  - - 
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องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ  

 หลักการ 

   มหาวิทยาลัยแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่

มหาวิทยาลัยจะกำหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา  

ปณิธาน  กฎหมาย และจุดเนนของมหาวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

 ในกระบวนการกำหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภามหาวิทยลัยเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิกทุก

กลุมในมหาวิทยาลัย และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กำหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งอาจารย  

เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม  

 

  มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  สำนักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา 

  2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศกึษาของรัฐและเอกชน 

   3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  สำนักงานคณะกรรมการ 

      การอุดมศึกษา 

  4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

  5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework  for                        

      Higher Education) (TQF: H.Ed.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  8. หลักการอุดมศึกษา  

 

 ตัวบงชี้    จำนวน  1  ตวับงชี้   คือ   

    1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 

 

 

 

 

 



17 

ตัวบงชี้ที่ 1.1       :  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปงบประมาณ 
 

คำอธิบายตัวบงชี้    :  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก  คือ  การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจำเปนตองมีการ

กำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดำเนินการสอดคลองกับ      

อัตลักษณหรือจุดเนนกลุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) มีคุณภาพ  มีความเปนสากลและเจริญเติบโตอยาง

ยั่งยืน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองกำหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนการ

ดำเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ  นอกเหนือจากการ

พิจารณาอัตลักษณหรอืจุดเนนของมหาวิทยาลัยแลวจะตองคำนึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของยุทธศาสตรดานตาง ๆ 

ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลก ทั้งนี้  เพื่อใหการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถ

ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 
 

เกณฑมาตรฐาน   : 
 

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธที่ สอดคลองกับ

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย  โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและไดรับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเปนแผนที่

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราช 

บัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุมผลิต

บัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 

– 2565) และแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดม 

ศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)   

 

1. มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย หาก

มหาวิทยาลัยไดกำหนดปรัชญาหรือปณิธานอยูแลว ตั้งแต

เริ่มตนมหาวิทยาลัยควรทบทวนวาปรัชญาหรอืปณิธานยังมี

ความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของมหาวิทยาลัย

หรือไม  หากเหมาะสมตองดำเนินการใหแนใจวาสมาชิก 

ในมหาวิทยาลัยและผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 

2. หากตองมีการปรับแกปรชัญาหรือปณิธานของ

มหาวิทยาลัยตามสภาพการณที่เปลี่ยนไปควรเปนการ

กำหนดปรชัญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร  อาจารย

และเจาหนาที่เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝาย  อันจะนำไปสู

ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรชัญา

หรือปณิธานที่ไดกำหนดรวมกัน และไดรับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย 

3. มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือ 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

 ปณิธานและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ

สถาบันจุดเนนของมหาวิทยาลัยและแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาวรวมทั้งหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ  โดย

ทำตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและ

นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและกลยุทธสอดคลองกัน 

ในประเด็นใดอยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควร

พิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ (strategy)  

เพ่ื อนำมหาวิทยาลั ยไปสู ค วามสำเร็จที่ พึ งป ระสงค  

ป ระกอบด วย  วิสั ยทั ศน  (vision) พั น ธกิ จ  (mission) 

เป าป ระส งค  (goal) แ ล ะ วัต ถุ ป ระส งค  (objective) 

คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน 

(weakness) โอ ก าส  (opportunity) แ ล ะ ภั ย คุ ก ค า ม  

(threat) เพื่ อนำไปสูการกำหนดกลยุทธที่ ชัด เจนและ

ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อันไดแก การเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่

มหาวิทยาลัยกำหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจาก

ท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพ่ือใหเกิดการยอมรับ

ของทุกฝาย อันจะนำไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลตามความมุงหวังของมหาวิทยาลัย และไดรับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดบัมหาวิทยาลัย

ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

 

1. มีการชี้แจงทำความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอย

ภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมายของกลยุทธและมี

การกำหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดำเนินงานตามแผน

กลยุทธอยางเปนทางการ 

2. มีการกำหนดเปาหมายในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ

ของแตละหนวยงานภายในและมีการมอบหมายอยางเปน

ทางการ 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผน 

ปฏิบัติงานประจำปครบ 4 พันธกิจ  คือ  ดานการ

เรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการ 

และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1. มีการจัดทำแผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยใน

การแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตามกระบวนการ

ของ Balance scorecard  

2. มีการจัดทำรายงานผลการวิเคราะหความสอดคลอง

ระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจำปทั้ง 4     

พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน

ประจำป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้  เพ่ือ

วัดความ สำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติงานประจำป 

1. มีการจัดทำตัวบงชี้  (KPI)  พรอมทั้งเปาหมาย (target) 

ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการประจำป ทั้งนี้ ควร

จัดทำพรอมกับการจัดทำแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ประจำป 

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ 

ผูท่ีเก่ียวของในการดำเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมใน 

การจัดทำตัวบงชี้และคาเปาหมายเพ่ือใหเกิดการยอมรับ

ของทุกฝาย อันจะนำไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผล ตามเปาหมายที่ไดกำหนดรวมกัน 

5. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำป

ครบ 4 พันธกิจ 

 

มหาวิทยาลัยควรจัดทำปฏิ ทิ นการดำเนิ น งานตาม

แผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ  เพื่อใชเปนแนวทางการ

ดำเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจำป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

มี การพัฒ นาระบบการติ ดตามการดำเนิ น งานตาม

แผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไมและควรมีการ

รายงานผลการดำเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมาย

เสนอตอผูบริหารใน ชวงเวลาหนึ่ง ๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 

เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึง

สาเหตุและนำเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ ง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 

มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ  โดยการ 

เปรียบ เทียบผลของตัวบงชี้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ 

กับคาเปาหมาย  และนำผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระ  

เพื่อพิจารณาในที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยและที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

8. มีการนำผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง 

แผนกลยุทธและแผน ปฏิบัติงานประจำป 

1. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินงานตาม

ขอเสนอแนะที่ไดรับมาและมีการจัดทำแผนการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

2. มีการนำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำปที่ไดรับ 

การปรับปรุงเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

 

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 
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องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน :  ปการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบงชี้   :  มหาวิทยาลัยมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  

และความพรอมของมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม  มีการ

ประเมิน หลักสูตรอยางสม่ำเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบ   

และกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑมาตรฐาน : 
 

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กำหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

 

1. มีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินการเพ่ือเปด

หลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรและกำหนดหนวยงานหรือ

คณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตร

ปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณใน

สาขาวิชานั้น ๆ 

2. การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตใน

สาขาวิชานั้น ๆ ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑติ 

สาขาวิชานั้น ๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติหรือไม มหาวิทยาลัยมีความพรอมในการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไมนอกจากศึกษา

ความตองการหรือความจำเปนแลว  ควรมีการวิเคราะห

ทรัพยากรของการดำเนินการของหลักสูตรใหมและคำนวณ

จุดคุมทนุประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

3. การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของ

สาขาวิชานั้น ๆ ความคดิเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับ

บัณฑิตเขาทำงานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

4. มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการ

พิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  เชน  คณะกรรมการ

บริหาร  คณะ  สภาวิชาการ เปนตน  และนำเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

 5 . มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตาม

แบบฟอรมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  และ

นำเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 

วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2. มี ระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

1. มีการกำหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการดำเนินงานและการ

อนุมัติการ ปดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับ

ความตองการบัณฑติในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย

หรือหลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศ  เปนตน 

2. เม่ือหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตรใหเสนอเรื่อง

ผาน การอนุมัติของคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ  

เปนตน และเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รวมทั้งแจงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 

วันนับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึ กษา

แหงชาติ ( การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตอง

มี ก า รป ระ เมิ น ผ ล ต าม “ ตั ว บ งชี้ ผ ล ก าร

ดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอน ”  กรณีที่หลักสูตรใดยัง

ไมมีป ระกาศมาตรฐานคุณ วุฒิ สาขาหรือ

สาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กำหนด

ในภาคผนวก ก) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ

ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องคกรวิชาชีพที่ เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : 

สำหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยัง

ไมไดดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศกึษาแหงชาติกอนปการศึกษา  

1. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และยังตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑ 

ฯ ตลอดระยะ เวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

2. มีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกำหนดตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินที่สะทอนการดำเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ

มาตรฐานคณุวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมนิตามตัวบงชี้

กลาง)  ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหาร

ทรัพยากรการเรยีนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหาร

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให

คำแนะนำนักศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน  หรือความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมิน

คุณภาพตามตัวบงชี้ท่ีกำหนด และรายงานผลการดำเนินการตอ

ผูเกี่ยวของและสาธารณชน 

3. สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  ผูบริหารหลักสูตรควร 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

2555ให ยึ ดตามเกณฑ มาตรฐานหลั กสูตร

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 ) 

ทำการศึกษาอยางละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ

และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร  ทั้งนี้  คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพ

อยางนอย 1 คน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ

ดำเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกร

วิชาชีพที่เก่ียวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรยีนการ

สอน และดำเนินการขอรับรองตามกำหนดเวลาอยางตอเนื่อง 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให 

มีการดำเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ 

ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมี

การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย

ตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดำเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึ กษา

แหงชาต ิจะตองควบคุมกำกับใหการดำเนินงาน

ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 

ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่

กำหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

1. สรางกลไกกำกับดูแลใหทุกหลักสูตรดำเนินงานใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัด

การศกึษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเปนชุด

เดียวกับคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรของสาขาวิชา  หรือ

คณะที่มีอยู  หรือแตงตั้งคณะ กรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

2. จัดใหมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้

และเกณฑท่ีกำหนดอยางนอยทุกปการศกึษา เพ่ือวัดคุณภาพ

ของการดำเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร

และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 

3. มีการกำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัว

บงชี้ท่ีกำหนดของแตละหลักสูตร โดยอาจจัดทำเปนแบบฟอรม

ใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี ้วิเคราะหผลการประเมิน

และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่

เก่ียวของ 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับใหมี

การดำเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ 

ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศกึษาและมี

การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ

ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติจะตองควบคุมกำกับใหการดำเนนิงาน

ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ

ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร  ดำเนินการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ไดจากขอ 4 

จนทำใหผลการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้

ผานเกณฑการประเมนิครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2   ขอ 

มีการดำเนินการ   

3  ขอ 

มีการดำเนินการ 

4  ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

  
 

หมายเหตุ : 

  1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก  และปริญญาเอกใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบ 

ปการศึกษาท่ีทำการประเมิน สำหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ

ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษาแตไมนับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปดดำเนินการแลว 

  2. คณะกรรมการรับผิดชอบ  หมายถึง  คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอ

ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียด

หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  :  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
  

ชนิดของตัวบงชี้     :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปการศกึษา 
 

เกณฑมาตรฐาน    :  

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 

ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมขอมูลที่สำคัญ ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลอัตรากำลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบันรวมทั้ง

ที่ตองการในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพ่ือใชในการ

วางแผนความตองการดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย  กำหนด

อัตรากำลังที่ตองการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร

และการพัฒนางานประจำ กำหนดแผน  การจางงานและ

วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  มีทัศนคติท่ีดีให

เขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอก

และภายในมหาวิทยาลัย 

2. ขอมูลจากการสำรวจความตองการในการอบรม (training 

needs) ของบุคลากรทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน เพื่อให

ไดรบัการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากำหนดและ

สามารถนำความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมิน

ความตองการนี้ไดขอมูลเก่ียวกับความสามารถ 

(competencies) ที่จำเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ 

เพื่อใชในการปฐมนิเทศและฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความ

เขาใจในวิธีการทำงานเกิดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด 

กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะท่ีด ีเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับการสอนงานการ

หมุนเวียนใหไปทำงานในดานอ่ืน ๆ การเขาศกึษาในโครงการที่

มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

3. ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตาม

เสนทางความกาวหนาของสายงานในรอบปที่ผานมา  เพ่ือใชใน

การมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทำงานและใชเพ่ือการ

ปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทน 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

 

และสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมรวมทั้งการสรรหาคน

เกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

4. ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวา 

มีประเด็นใดบางที่ควรมีการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงแกไขแผน 

พัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความ

คาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของมหาวิทยาลัย 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่

กำหนด 

 

 

1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและ

กำหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย 

หรือบุคลากรไดทราบภายใตเวลาท่ีกำหนดและเปนไปตาม

กรอบอัตรากำลังท่ีมหาวิทยาลัยวางแผนไว 

2 . มี การวิ เคราะห งาน  (job analysis) โดยกำห นด ให มี

ค ำ อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ ง า น  (job description) ก า ร ร ะ บุ

คุณ สมบั ติ เฉพ าะต ำแหน ง  (job specification)  รวมทั้ ง

ความสามารถ  (competencies) ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

เพื่อใชในการปฐมนิเทศและการฝกอบรม วิธีการทำงานและ

ทักษะที่จำเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมี

รูปแบบ ชัดเจน มีการกำหนดเสนทางเดินของตำแหนงงาน 

(career path) ของบุคลากรทุกกลุม  วิเคราะหปริมาณการเขา 

– ออกของบุคลากรแตละกลุมและพิจารณาหาแนวทางการ

ปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

4. มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป 

ตามแผนและเสนทางเดินของตำแหนงงานที่กำหนด รวมทั้ง

ติดตาม ตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริมสนับสนุน

อยางตอเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสราง 

ขวัญและกำลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สรางบรรยากาศของสถานที่ทำงานใหนาอยู ตั้งแตสภาพ - 

แวดลอม บรรยากาศการทำงาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส

ดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสราง

บรรยากาศของความสุขในการทำงาน 

2. มีระบบสงเสริมสนบัสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  เชน  มีการติดตามขอมูล 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

 

แหลงให รางวัลตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุนและ

ชวยเหลือผูที่มีศักยภาพ  เพ่ือขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน 

ชวยจัดทำเอกสารการขอรับรางวัล  ประสานงานใน

กระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น 

3. มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน 

ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลท้ังภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ  พิจารณา

ความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

4. มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัล 

ใหคำแนะนำชวยเหลือและสนับสนุนอาจารยและบุคลากร 

สายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตาง ๆ 

5. มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหผูใต

บังคับ บัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการ

ทำงาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคบั - 

บัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชา

ดวยกัน เพื่อทำใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน 

6. มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและ

สงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ สงเสรมิการออกกำลัง

กายในรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกกำลังกาย

สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนำดานการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนนำความรูและทักษะที่

ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรยีนการ

สอนและการวัดผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคใน 

การเพ่ิมความรูและทักษะการปฏิบัติงาน  ควรกำหนดแนวทาง 

หรือวิธีการติดตาม  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการ

พัฒนาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนำความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง

ตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนำความรูและทักษะ 

ไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6 - 9 เดือน หรือใชกลไก 

การจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา  เปนตน 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม

ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือ

ปฏิบัต ิ

 

1. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณและ

กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ำเสมอ 

2. ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ  ควรมีการ

ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

1. นำผลการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุง

แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

2. ดำเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่กำหนด 

3. มีการสำรวจความตองการและความพึงพอใจของคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 

 

 

เกณฑการประเมิน    : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดำเนินการ 

7 ขอ 

 

หมายเหตุ :  หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่  3  เชน  ผลการประเมินหรอืผลการสำรวจความ

พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรดานสวัสดิการ  การเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและการสรางขวัญและกำลังใจหรือ

หลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทำงานไดดีข้ึน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3    :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน :  ปการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบงช้ี  :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการจัดรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน  โดยการมีสวนรวมจากบุคคล  มหาวิทยาลัย  ชุมชนภายนอกมีการจัด

กระบวนการเรียนรูที่คำนึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา  ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญมากตอความสนใจใฝรูและ

ตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป

โครงการวิจัยสวนบุคคล  การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณ

ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการ  มีการเรียนการสอนทาง

เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุด และระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสำหรับการศึกษา

หาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  
 

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญทุก

หลักสูตร 

 

1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มี

ความ ยืดหยุนและหลากหลายสามารถตอบสนองความ

ตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่

แตกตางและวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียนเนนให

ผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนน

การคดิวิเคราะห การมีทักษะในการเรยีนรูและแสวงหาความรู

รวมท้ังการสรางหรือพัฒนาความรูใหม ๆ ดวยตนเอง  โดย

ผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห

และลงมือปฏิบัติจริงช้ีแนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียน

การสอนและอำนวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน

เกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญทุก

รายวิชา  อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุมสัมมนา 

ทำกรณีศึกษา หรือโครงงาน หรือวิจัยเรยีนรูนอกสถานที่

รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 

3. มีการกำหนดตวับงชี้ความสำเร็จของการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญัในแตละรายวิชาและมีการติดตาม 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

 ตรวจสอบ ประเมินผลความสำเร็จเพ่ือนำมาปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด

ของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม  

(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ตามที่ ก ำหนดในกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

1. อาจารยจัดทำรายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาแตละรายวิชา ระบุรายละเอียดในหัวขอ

ตอไปน้ีเปนอยางนอย 

- จุดมุงหมายของรายวิชา  เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อ

ผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแลว  โดยเนนพฤติกรรมท่ีเปน

ผลจากการเรียนรู  ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

- ลักษณะและการดำเนินการเปนการระบุคำอธิบายรายวิชา 

จำนวนชั่วโมงการสอน  และการใหคำปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนการอธิบายความรู

หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน

และการประเมินผลการเรียนรูในดานตาง ๆ ที่กำหนดใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผลในแตละคาบเรียนมีการ

ระบุหัวขอหรือเน้ือหาท่ีจะสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อการ สอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอ

หรือเนื้อหานั้น ๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร  หนังสือ

ตำราที่ทันสมัยท่ีใชประกอบการเรียนการสอน  รวมทั้งแหลง

เรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริมประสบการณจริง  หรือ

ประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

- การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา  มีการ

ประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลง 

หลาก หลาย  เชน  ความเห็นของผูเรียน  ความเห็นของทีม

ผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ  เปนตน 

2. อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการ

สอนใหผูเรียนในคาบแรกที่พบผูเรียน 

3. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ัง

ในระหวางภาคการศึกษา (formative evaluation) และเมื่อ

สิ้นสุดภาคการศกึษา  (summative evaluation) 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ

เรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรู

จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจาก

การทำวิจัย 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดใหทุกหลักสูตร 

ตองมีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรู

จากการปฏิบัติจรงิทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมง

ปฏิ บั ติการ  อภิปรายกลุม  สัมมนา ทำกรณีศึกษาหรือ

โครงงานหรือวิจัย  เรียนรูนอกสถานที่รวมทั้งฝกงานและ    

ฝกประสบการณ 

2. จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอน 

ใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง  และการ

ปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 
 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา

มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก

หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจาก

บุคคล  หนวยงานหรือชุมชนภายนอกในดานวิชาการหรือ

วิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนำความรูทางทฤษฎี    

ไปใช ในทางปฏิบัติและมีความรูท างวิชาการที่ ทันสมัย  

การดำเนินการนี้ อาจทำโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปน

อาจารยพิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา  

นำนักศึกษาฟงการบรรยาย และเยี่ยมชมหนวยงานหรือ

สถานที่ ภายนอกมหาวิทยาลัยให นักศึกษาฝกงานหรือ

ปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศกึษาในสถานประกอบการ เปนตน 

5. มีการจัดการเรยีนรูที่พัฒนาจากการวิจัย 

หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน 

1. อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการ

สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยางตอเน่ือง  ในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการ

สอนที่ผานมาโดยการทำวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและ

กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู

ของผูเรียนเหมาะสมหรือไมควรปรับปรุงดานใด อยางไร 

2. ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ

การวิจัยและประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวาง

อาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปน

ประจำอยางตอเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูทุกรายวิชา  ทุกภาค 

การศกึษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจ 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมิน

ความคดิ เห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความ

เพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการ 



32 

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

แตละรายวิชาตองไมต่ำกวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

 

เรียนรู เชน  อุปกรณที่ใชในหองเรียนคอมพิวเตอร  อุปกรณ

ในหองปฏิบัติการ หนังสือ  ตำรา  และสิ่งพิมพในหองสมุด 

เปนตน นำผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไป

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูโดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาค

การศึกษาถัดไปดวยวา มีการนำการประเมินความคิดเห็นของ

ผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนอยางไร 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน  กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล 

การเรียนรู  ทุกรายวิชา  ตามผลการประเมิน

รายวิชา 

3. ดูแลใหการดำเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมี

สวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียนปจจุบัน และผูที่กำลังจะสำเร็จ

การศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ

และกรอบเวลาที่กำหนดทุกปการศึกษา 

4. ระบุถึงความจำเปนตอการปรับปรุง  หรือปด  หรือเปด

รายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ

ผูเรียน / ของผูท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา / ของผูประเมิน

อิสระ และของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 

มีการดำเนินการ 

7 ขอ 

 

หมายเหตุ : 

  1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  ยกเวน  รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน 

หองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา  การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนพินธ และวิทยานิพนธ เปนตน 

  2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของมหาวิทยาลัยที่ได 

พัฒนาขึ้นและนำไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

     กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF)  ตองมีการจัดทำ

รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ   
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปการศกึษา 

คำอธิบายตัวบงชี้     :  คุณลักษณะของบัณฑิต  หมายถึง  คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสำเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน  คือ  คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของ

แตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต  คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติมี  5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต  อาจมีความแตกตางกันตาม

ลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจาก

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เชน  การบรหิารจัดการ  การเปนผูใฝรู ใฝเรียน  การกาวทันวิทยาการความสามารถในการ

ประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง  สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หรือผูสำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ  การเปนผูนำทางความคิด  โดยเฉพาะ

ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  และการนำเสนอผลงาน 

เกณฑมาตรฐาน  :   

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานดานกระบวนการ 

1. มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง

นอยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก

รอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสำรวจหรือ

วิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑติเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนำขอมูลมา

ใชในการปรบัปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให

ไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด 

โดยนำขอมูลจากการสำรวจมาบูรณาการรวมกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน

ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจำเปน  และเหมาะสมกับ

สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต โดยคำนึงถึงความทันสมัยของ

หลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถ่ิน  

ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติดวย มีการกำหนดเปน

เปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และ

เผยแพรใหผูท่ีรับผิดชอบในการผลิตบัณฑติทุกคนรับรูและ

รวมกันพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

2. มีการนำผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง

หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผล

การ ศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม

ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตาม

ประเมินผลการใชหลักสูตร  และนำขอมูลจากผลการสำรวจ 

ความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 

โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดโครงสรางหลักสูตร การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษาและการประเมินผล 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ

ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร  

โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่

กำหนด เพ่ือใหผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระ - 

หนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรยีนในทักษะที่จำเปนของรายวิชานั้น 

ๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ

ของการบูรณาการระหวางรายวิชา  และระหวางการเรียนรู

ในหองเรียนกับนอกหองเรียน  ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ เพ่ือใหมีทักษะการปฏิบัติงานใน

โลกแหงการทำงานจริงได 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ

กำกับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ

อาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มี

การประชุมวิพากษการจัดการเรยีนการสอน สื่อการศึกษา 

และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุง

ตนเองจากเพ่ือนรวมงาน 

4. มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะ

ความสามารถดานการเรยีนรูของผูเรียนเนนการประเมินตาม

สภาพจริง(authentic assessment) โดยเฉพาะความ 

สามารถในการเรียนรูข้ันสูง ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่

หลากหลายสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน  

(performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูท่ี

ใชวิจัยเปนฐาน 

5. ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการ

รับผิดชอบ  หลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียน 

การสอน  และการแกปญหารวมกันสำหรับผูเรียนที่จำเปน 

ตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ

ที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดใหทุกหลักสูตร

ตองมีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให

มีชั่วโมงปฏิบัติ การอภิปรายกลุม  สัมมนา  ทำกรณีศึกษา

หรือโครงงานหรือวิจัยเรียนรูนอกสถานที่รวมทั้งฝกงานและ

ฝกประสบการณ 

2. จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอน

ใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และการ

ปฏิบัตจิริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย

หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  

1. มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุม

วิชาการที่เกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ใหนักศึกษารับรู 

2. มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวม

กิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย 

3. หากเปนไปไดอาจมีการกำหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษา

ตองมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติทุกป  หรือ

ระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 

4. ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการสนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการ

ใหที่ประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการ

สงผลงานวิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร 

5. มีกิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด

โดยมหาวิทยาลัย 

 

1. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาและจัดกิจกรรม

อยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

2. มีการกำหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

ประเมนิผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัย

สำคัญตอผลการเรียน หรือตอการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา 
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เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.5   :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบงชี้   :  สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ าควรจั ดบ ริก า รด านต า งๆ  ให นั กศึ กษ าอย างครบ ถ วน 

ตั้งแตการใหคำปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืม

การศึกษาแหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความ

พรอมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจำเปนแกนักศึกษา

และศิษยเกา  
  

เกณฑมาตรฐาน  :    

  1. จัดบริการใหคำปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน  

  2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวล

แกนักศึกษา  

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  

  4. ประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ำกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

  5. นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงให ผลการประเมิน

สงูข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

  6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา  

 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 – 4  ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6  :  กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
  

ชนิดของตัวบงชี้     :  กระบวนการ  
 

คำอธิบายตัวบงชี้    :  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและ

ครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา

เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา  สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม    

โดยสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  
 

เกณฑมาตรฐาน  :    

  1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทำ

แผนและการจัดกิจกรรม  

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดำเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน  

 - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคที่กำหนดโดยสถาบัน  

   - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  

  - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  

  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป  

  5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

  6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

 

เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 – 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7     :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
 

คำอธิบายตัวบงช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ีกำหนด

ไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร  

สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  

ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เก่ียวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัยอยาง

เหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใช

ประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน     :   

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค  

  2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้  

   - หองปฏิบตัิการวิจัยหรอืงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศนูย  ใหคำปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัย  

   - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุนการวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

   - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย  

 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรอืศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

  3. จัดสรรงบประมาณสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกำลังใจตลอดจนยกยอง อาจารยและ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดเีดน  

  6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชนและ

ดำเนินการตามระบบที่กำหนด  

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

                จำนวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 

 ตัวบงช้ีที่ 2.8       :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  ปจจัยนำเขา 
 

คำอธิบายตัวบ งชี้    :  ปจจัยสำคัญที่สงเสริมสนับสนุนให เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ

ตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ที่สำคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่

เนนการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน  :  

  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบัน)  ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคำนวณ : 
 

 

คะแนนที่ได        = 

 

 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข จำแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  

  1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน  

    1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

     จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน  

    1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

สูตรการคำนวณ : 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ   

   จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำ 

 

 
 จำนวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก                                                                                  

         จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำ 

จำนวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัย 
= 
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2. แปลงจำนวนเงนิท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

    คะแนนทีไ่ด       = 

 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา  

  คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

 

หมายเหตุ :  

  1. จำนวนอาจารยและนักวิจัยประจำใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ  

  2. ใหนับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ ไมใช

จำนวนเงินที่เบิกจายจรงิ  

  3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ให

แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน  

  4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุน

โดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปน

ผูดำเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก   X 5                                                                              

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย    

                  จำนวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 

ตัวบงชี้ที่ 2.9     :  ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลลัพธ 
 

คำอธิบายตัวบงชี้  :  ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำและนักวิจัยได

สรางสรรคข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปนผลงานที่มี

คุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงาน

วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวาสารทางวิชาการ

สำหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทาง

วิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว  ผลงานที่ทำรวมกับอุตสาหกรรมที่ผานการประเมิน

ตำแหนงทางวิชาการ ตำราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตำแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีคิด ดังน้ี  

 

เกณฑการประเมิน :  

  คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ

และนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน  

 

สูตรการคำนวณ  

 

 

   คะแนนที่ได    = 

 

เกณฑการประเมิน :  

  กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    รอยละ 30 = 5 

  กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ     รอยละ 30 = 5 

  กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   รอยละ 20 = 5 

 

สูตรคำนวณ  

  1. คำนวณรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยประจำตามสูตร 

    

 

 

 

   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก                                                                               

         จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำ 



42 

  2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 

 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังน้ี 

 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ) หรือในวารสารวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ กกอ. แตสถาบันนำเสนอสภาเพื่อ

อนุมัติ (ดูจากขอยกเวนในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารงานวิจัย ท่ีตองใหสภาอนุมัติวารสาร

เหลานี้)  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI     

(กลุมที่ 2 )  

- ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล

ท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

(กลุมที่ 1 )  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556       

(ดูภาคผนวก)  

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว  

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ  

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

- ตำราหรือหนังสือที่ผานการการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว  

 

รอยละของผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

 

รอยละของผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยประจำที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได = X 5 
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เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.10    :  การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ  
 

คำอธิบายตัวบงชี้  : ก ารบ ริก าร วิ ช าการเป น ภ ารกิ จห ลั ก อีกอย า งหนึ่ งของสถ าบั น อุ ดมศึ กษ า  

สถาบันควรคำนึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุม เปาหมายนำมา

จัดทำแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพ่ือสราง

ประโยชนแกชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเปนแผนการ   

ใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน  :   

   1. กำหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวาง

คณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

  2. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กำหนดในขอ 1 

  3. ชุมชนหรอืองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มหีลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

  4. ชุมชนหรอืองคการเปาหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย  

  6. ทุกคณะตองมสีวนรวมในการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดย      

มีจำนวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจาก

ทุกคณะ  

 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 – 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11     :  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ  
 

คำอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของ

สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน   

   1. กำหนดผูรับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  2. จัดทำแผนดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบงช้ีวัดความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค            

            ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน  

  3. กำกับติดตามใหมีการดำเนินงานตามแผนดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทำนุบำรุง ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

  5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  

  7. กำหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดบัชาติ  

 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 - 7 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12        :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ชนิดของตัวบงชี้     :  ผลผลิต 
 

วงรอบการประเมิน  :  ปการศึกษา  
 

คำอธิบายตัวบงชี้   :  ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยมเกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย

มีลักษณะที่เปนพลวัต  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จำเปนตองรูทันอยางมีปญญา  โดยมีแผนในการพัฒนาให

ความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางให

ตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมสีุนทรียที่มีรสนิยม 
 

ประเด็นการพจิารณา  :    

 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 4. การจัดใหมีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง

สมำ่เสมอ 

 5. ระดับความพึงพอใจบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 ไมต่ำกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพจิารณา  :  

 1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการตลอดปในแตละปการศกึษา 

 2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสำเร็จอยางเปน

รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 

 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม  ความปลอดภัย  ความสะอาด สุขอนามัยและ 

ความสวยงาม 

  4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษา 

และบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ำเสมอ 

  5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 

 

หมายเหตุ : 

       1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
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      2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

       3. สวยงาม  หมายถึง  มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสมสอดคลองกับพ้ืนที่แวดลอม 

ไมสิ้นเปลืองและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม  

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการจัดการ 
 

 หลักการ 

 มหาวิทยาลัยตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหนาท่ีในการกำกับดูแล 

การทำงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ  เชน 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร  

ท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) 
 

  มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

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

   การอุดมศึกษา 

   2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   3. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

   4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สำนักงาน 

                        คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

   5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรบัรองมาตรฐานและ 

                        ประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

   6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ่ือสถาบันท่ีเปนเลิศ 2009 - 2010 

   7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก 

                        ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 

   9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
 

  ตวับ่งชี   จาํนวน    ตวับ่งชี  คือ 
   ตัวบงชี้ที่  3.1  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
   ตัวบงชี้ที่  3.2  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

   ตัวบงชี้ที่  3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง 

   ตัวบงชี้ที่  3.4  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยงาน 
 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.1   :   การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  
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ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปการศึกษา  
 

คำอธิบายตัวบงชี้  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กำหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวม

องคความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัย ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคน

ในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ

สงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัย  

ประกอบดวย  การระบุความรู  การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน

ความรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย  

การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู

ในมหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึน 
 

เกณฑมาตรฐาน    :    
  

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

1. มีการกำหนดประเด็นความรูและเปาหมาย

ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุม  

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

 

1. มหาวิทยาลัยควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็น

ยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย  

วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสำคญั  หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ี

ตองการ  เพ่ือนำมาใชในการกำหนด  แผนยุทธศาสตรหรือ

แผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกล

ยุทธของมหาวิทยาลัย  โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจ

ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

2. บุคคลท่ีเก่ียวของในการกำหนดประเด็นความรู  อาจ

ประกอบ ดวย รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี     

รองคณบด ี ผูชวยคณบด ี ผูอำนวยการ  หัวหนางาน          

ที่กำกับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิตบัณฑิต ดานวิจัยรวมท้ังดานอื่น ๆ ที่เปนไปตาม         

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยควรมีเปาหมายในการจัดการความรู  โดยเนน 

เรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเปน

หลักโดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต 

และดานการวิจัย  รวมท้ังประเด็นการจัดการความรูที่ 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

 มหาวิทยาลัยมุงเนนตามอัตลักษณ  เชน  เทคนิคการปรับปรุง

หลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning 

outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย  

เปนตน 

2. กำหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา

ความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ 

ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรู 

ที่กำหนดในขอ 1 

1. กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดาน 

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  อยางนอยควรเปนบุคลากร 

ที่ทำหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  เชน 

คณาจารยหรือนักวิจัยที่เก่ียวของกับประเด็นความรูดังกลาว

รวมท้ังดานอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยมุงเนน 

2. มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายใหมีการสำรวจผลการ

ปฏิบัติ งานที่เปนจุดเดนของอาจารยหรือนักศึกษาในแตละ

คณะ  หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัยที่สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อ

นำมากำหนดเปนประเด็นสำหรับใชในกระบวนการจัดการ

ความรูใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

know ledge)  เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม

ประเด็นความรูที่กำหนดในขอ 1 และเผยแพร

ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กำหนด 

1. มหาวิทยาลัยควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มี

ผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงานทางดานวิจัย  

รวมท้ังผลงานดานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมุงเนน มาถายทอด

ความรู เคล็ดลับหรอืนวัตกรรม อยางสม่ำเสมอผานเวทีตาง ๆ 

เชน การจัดประชุม สัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

รวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรม

การเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย เชน การสงเสริมใหมีชุมชนนัก

ปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวาง

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดย

การจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมทั้งดานงบประมาณ  

เวลา สถานที่ 

 

 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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ดานกระบวนการ 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่

กำหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืน ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน 

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

1. มีการกำหนดผูรบัผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะห

ความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรยีนรูอื่น ๆ ที่เปนแนว

ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมู

เพ่ือใหบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย 

2. ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพรความรูในองคกร  

ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ  เพื่อการ

แลกเปลี่ยน เรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของ

ความรู  เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

5. มีการนำความรูที่ไดจากการจัดการความรูใน 

ปการศกึษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา 

ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี

มาปรบัใชในการปฏิบัติงานจริง 

1. ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจาก

แหลงตาง ๆ เชน นวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใช

ใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคม นำมาปรบัใชให

เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย 

2. ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตาง ๆ 

และติดตามวัดผลตามประเด็นความรูและเปาหมายของการ

จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัย 

3. มีกลไกการนำผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ

ภายนอกดานการจัดการความรูมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ

และกลไกการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

4. ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นตามเปาประสงค 

ที่กำหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย 

 

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 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.2   :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
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ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ  
  

วงรอบการประเมิน  :  ปการศึกษา  
 

คำอธิบายตัวบงชี้   :  มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ

นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่

เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร

ทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน 

ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมิน

จากความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน     :    
   

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 

System Plan) 

1. มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนระบบ

สารสนเทศท่ีประกอบไปดวยผูบริหารดานระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยและผูบรหิารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ 

2. แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย 

3. ระบบสารสนเทศที่นำเสนอในแผนระบบสารสนเทศควร

ประกอบดวย  รายละเอียดดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

- วัตถุประสงค ความสามารถในการทำงานของระบบแตละ

ระบบ 

- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของ 

มหาวิทยาลัย 

- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นำเสนอใหมกับ

ระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน 

- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบทั้ง 

hardware software (system software และ 

application software) 

database peopleware และ facilities อื่น ๆ 

- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ 

- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 

- การจัดลำดับความสำคัญของระบบสารสนเทศ 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและ 

การตดัสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน  

และสามารถนำไปใชในการดำเนินงานประกัน

คุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบ

สารสนเทศท่ีนำขอมูลจากระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน

ตามปกต ิ เชน  ระบบบัญชี  ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 

ระบบทะเบียนประวัติ  เปนตน  มาสรางเปนสารสนเทศให

ผูบรหิารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ 

รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษาดวย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ 

1. ผูรับผิดชอบควรจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบ  รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให

สอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมิน

ความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาค

การศกึษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

2. ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควร

ดำเนิน การประเมินความพึงใจของผูใชระบบสารสนเทศเปน

ประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบ

สารสนเทศ 

 

1. กำหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

2. นำผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทำแผน

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

3. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจาก

ผูบรหิารแลว 

4. ดำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะ 

เวลาที่กำหนด 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ

หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของตามที่กำหนด  

 

มี ก า รส งข อ มู ล ผ าน ระบ บ เค รื อ ข า ย ข อ งส ำ นั ก งาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากำหนด ไดแก  ระบบฐานขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 

ONLINE) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร 

และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย  เปนตน 
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เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.3   :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  

ชนิดของตัวบงชี้     :  กระบวนการ 
 

วงรอบการประเมิน  :  ปการศกึษา 
 

คำอธิบายตัวบงชี้    :  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม

และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงนิ  เชน ชื่อเสียง

และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) 

เพื่อใหระดับความเสี่ยง  และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  

โดยคำนึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพ่ือปองกันหรือ

บรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสำรองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความ

พรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุ เปาหมายของ

มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสำคัญ 
 

เกณฑมาตรฐาน    :    
 

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตั ว แ ท น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง

มหาวิทยาลัยรวม เปนคณะกรรมการหรือ

คณะทำงาน 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ประกอบ 

ดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละ  

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

2. มีการระบุรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการหรือ

คณะทำงาน  เชน  นโยบายหรือแนวทางในการดำเนินงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาใหมีการประชุม 

ของคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ฯ อยางสม่ำเสมอ 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัย 

ที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตาม

บริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอยาง  เชน 

 

1. วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิด

ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ

ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหาร

การศกึษา 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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ดานกระบวนการ 

- ค ว า ม เสี่ ย ง ด า น ท รั พ ย า ก ร  (ก า ร เงิ น  

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที)่ 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยง

ของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหาร 

งานวิจัย ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยง  ดาน  

ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

 

2. ประเด็นความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ 

ใน อน าคต ที่ มี โอ กาส เกิ ด ขึ้ น แล ะส งผ ล กระท บต อ

มหาวิทยาลัยดานชื่อเสียง  คุณภาพการศึกษา  รวมถึงความ

สูญเสียทางดานชีวิตบุคลากรและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

เปนสำคัญ 

3. ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบ

แนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับ คน  อาคาร  สถานที่ อุปกรณ 

วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  

เปนตน 

4. จัดลำดับความสำคัญของปจจัยเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก

มิติ ของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

1. ระดับความเสี่ยงอาจกำหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิง

คุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยงระดับ สูง  กลาง  ต่ำ  ได 

2. ควรมีการกำหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงท้ังในดาน 

ของโอกาสและผลกระทบ 

3. การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงใหประเมินจาก

ความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยง ในอดีตหรือความนาจะเปน 

ที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลใน

อดีต รวมถึงสภาพแวดลอม ที่เก่ียวของกับการควบคุม

ปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน 

4. การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง  ใหประเมินจาก

ความรุนแรง  ถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมี

ความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทาง

การศกึษาของมหาวิทยาลัย  ฐานะการเงิน  ขวัญกำลังใจ

และความปลอดภัยของบุคลากร  เปนตน 

 

 

 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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ดานกระบวนการ 

4. มีการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับ

ความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดย

ตองกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู  

ความเขาใจใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ  ดำเนินการ 

แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรม 

2. สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ 

Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุม 

ความเสี่ยง  Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 

Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลด

มูลเหตุของแตละโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย 

(ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงนิ เชน ชื่อเสียง การ

ฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

5. มีการติดตาม และประเมนิผลการดำเนินงาน 

ตามแผน  และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1ครั้ง 

1. มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดำเนินงานตาม

แผนตอสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล

ความ สำเร็จของการดำเนินงาน  ปญหาอุปสรรคและแนว

ทางการแกไข  พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ

ดำเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย 
 

6. มีการนำผลการประเมิน และขอเสนอแนะ 

จากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับ

ความ เสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการความเสี่ยงและ

ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงใหม

จากนโยบายหรือสภาพแวดลอมทางการ ศึกษาที่เปลี่ยน - 

แปลงไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยและจากหนวยงานกำกับ 

 

หมายเหตุ :  

  คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยในรอบปการ

ประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ 

หรือตอความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพรองของมหาวิทยาลัยในการควบคุม 

หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

  ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
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  1. มีการเสียชีวิตและถูกทำรายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารยบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยทั้ง ๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนได แตไมพบแผน 

การจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณดังกลาว 

  2. มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ เชน 

คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ 

เกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 

   3. มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทำใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถปฏิบัติ 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอ

นักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

 

 ** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว มหาวิทยาลัยก็จะไดคะแนนการประเมิน

เปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตนการไมเขาขายที่ทำใหผลการประเมินไดคะแนน

เปนศูนย (0) ไดแก 

  1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสำหรับความเสี่ยงท่ีทำใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดำเนินการตามแผน 

  2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคมุหรือการปองกัน) ของมหาวิทยาลัย 

   3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกำหนดไวลวงหนา 

 

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.4        :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน  
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  ผลผลิต 
 

วงรอบการประเมิน  :  ปการศกึษา 
 

คำอธิบายตัวบงชี้   :  การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผล

สำเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจำปของมหาวิทยาลัย  จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการ

บริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจำป ความสามารถในการบริหาร

และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

 

ขอมูลประกอบการพจิารณา  :    

 1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย

รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหนาที่และบทบาทของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย  

  2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดำเนินการตามระบบการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย โดยมี

เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัยได

กำหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคมุและตรวจสอบการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 

 3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ     

เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบรหิารงานบุคคล  ดานการเงนิและงบประมาณ  โดยเฉพาะ

การดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เปนมติสภามหาวิทยาลัย 

 4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดใหมีระบบการประเมินผูบริหาร

โดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและมีการดำเนินงานตามระบบนั้น 

 5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบายรวมทั้งผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  :   

  1. ระดับมหาวิทยาลัย ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี  

  2. ระดับคณะ  ผูบริหาร  หมายถึง  คณบดี  หรือผูบรหิารของหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียน 

การสอน 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  
 

    หลักการ  

    การเงินและงบประมาณเปนสิ่งท่ีสำคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไมวาแหลงเงินทุนของมหาวิทยาลัย 

จะไดมาจากงบประมาณแผนดิน  (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)  หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เชน       

คาหนวยกิต คาธรรมเนียม  คาบำรุงการศึกษาตาง ๆ ของนักศกึษา  รายไดจากงานวิจัยบริการทางวิชาการ  คาเชา

ทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงินเพ่ือการดำเนินงานตาม

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจำปของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำความเขาใจกับการวิเคราะห

ทางการเงนิ เชน คาใชจายทั้งหมดตอจำนวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจำนวนนักศึกษา  คาใชจายที่มหาวิทยาลัย

ใชสำหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว  จำแนกตามกลุมสาขา  รายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากหักงบ (คาใชจาย) 

ดำเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่

ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพ เชิงการบริหาร

จัดการดานการเงนิของมหาวิทยาลัยที่เนนถึงความโปรงใส  ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุด  

 

  มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

 1. แผนพัฒนาดานการเงนิระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  2. แผนปฏิบัติงานประจำปของสถาบัน 

  3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553  สำนักงานรับรอง 

    มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

  5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณ 

  6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงนิรายได 

 

  ตัวบงชี้    จำนวน  1  ตัวบงชี้  คือ 

           4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  

ชนิดของตัวบงชี้     :  กระบวนการ   

วงรอบการประเมิน  :  ปงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบงชี้   :  มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีแผน 

กลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยใหสามารถดำเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดำเนินงานท้ังจากงบประมาณ

แผนดินและเงินรายไดอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการเงินอยาง

เปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง

รายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของมหาวิทยาลัยได  

เกณฑมาตรฐาน    :    
   

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธทางการเงนิเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลง 

ที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใชในการดำเนินงานตาม 

แผนกลยุทธ 

2. มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการทำหนาที่ดำเนินการ

วิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการดำเนินงานตามแผนกล

ยุทธของมหาวิทยาลัยและทำการประเมินมูลคาของ

ทรัพยากรท่ีตองใชซึ่งจะเปนงบประมาณในการดำเนินการ

ตามแผนและกำหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่ง

อาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัย เงิน

บริจาค หรือมหาวิทยาลัยจะตองจัดใหมีการระดมทุนจาก

แหลงทุนตาง ๆ กอนท่ีจะนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำ

งบประมาณประจำปตามแหลงงบประมาณน้ัน ๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  

หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช

เงนิอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 

1. มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะ

ของคาใชจายหรือเงินทุนและเพียงพอ สำหรับการบริหาร

ภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางในการจัดสรรทรพัยากรตามหลักเกณฑที่

กำหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยทั่วไปของ

ประชาคม  ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรพัยากรอยู

แลวควรไดมีการทบทวนความเหมาะ สมของหลักเกณฑให

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

3. มีงบประมาณประจำปท่ีสอดคลองกับ     

แผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการ

ทำงบประมาณประจำปที่แตกตางกันไดและมีการวิเคราะห

การใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตาง ๆ ดังนี้ 

- งบประมาณประจำปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจำป 

ที่กำหนดไวในแตละปมากนอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแลว

งบประมาณประจำปในแตละพันธกิจมีความเพียงพอมาก

นอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแลว

งบประมาณประจำปสำหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ

เหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอยางเปน

ระบบและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยาง

นอยปละ 2  ครั้ง 

มีการจัดทำรายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวย 

งบรายรับ  คาใชจายและงบดุลอยางเปนระบบอยางนอย 

ทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงิน

รายได หักคาใชจายแลวมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเหลือ

เพียงพอที่จะใชในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในชวงถัดไป มี

การนำรายงานทางการเงนิเสนอผูบริหารของมหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัย 

5. มีการนำขอมูลทางการเงนิไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอยาง

ตอเนื่อง 

1. จัดทำรายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการ

ดำเนินงานเสนอผูบริหารเปนรายงานท่ีแจงใหผูบริหารได

ทราบวาไดใชเงนิตามแผนหรือไมและไดใชเงนิกับกิจกรรม

ใด มีผลลัพธจากการทำงานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือ

จายในแตละแผนเทาไร 

2. มีการจัดทำคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 

3. มีการจัดทำรายงานการลงทุนของมหาวิทยาลัย 

4. มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายใน

อนาคต 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  

ทำหนาที่ตรวจ  ติดตามการใชเงนิใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

1. มหาวิทยาลัยที่ไมไดมีสำนักงานตรวจเงินแผนดินเปน 

ผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวควรจัดใหมีผูตรวจสอบ

ภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจำทุกป สำหรับสถาบัน 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

  

การศกึษาของรัฐที่มีสำนักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจ 

สอบภายนอกอยูแลวนั้นหากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน

ไมไดเขาตรวจสอบเปนประจำทุกปควรจัดใหมผีูตรวจสอบ

ภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจำทุกป 

2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบภายในอยางเปน

ทางการ 
 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงิน

ให เปนไปตามเปาหมาย และนำขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ

การตดัสินใจ 

 

1. ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจชวยในการติดตามการใชเงินจัดทำรายงาน

ตาง ๆ ที่เปนสิ่งจำเปนท่ีผูบรหิารจะตองทราบและนำขอมูล

มาวิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน 

2. มีการนำรายงานทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยตาม

แผนที่กำหนด 

 

เกณฑการประเมิน     :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดำเนินการ   

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 

มีการดำเนินการ  

7 ขอ 

 

หมายเหตุ : 

  แผนกลยุทธทางการเงนิ เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงนิของมหาวิทยาลัยที่

สามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดำเนินการได  แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับ

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสำหรับการดำเนินงาน

ตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช  ซึ่งจะเปนความตองการ

เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใชในการดำเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกำหนดให

เห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด  เชน  รายไดคาธรรมเนียม

การศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงาน

ภายนอกหรือศิษยเกา หรือมหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่น ๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสิน

ทางปญญาเปนมูลคารวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดำเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตใน

แตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบที่  5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

   หลักการ   

    ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา

คุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนำเขา  กระบวนการ  ผลผลิตผลลัพธ และผลกระทบที่

เกิดข้ึนมหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องและมี

กระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของ

มหาวิทยาลัย 

  

  มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

การอุดมศกึษา 

  3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

  4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

  5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for  

Higher Education) (TQF: H.Ed.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

  

ตัวบงชี้   จำนวน  1  ตัวบงชี ้ คือ 

        5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้      :  กระบวนการ 
  

วงรอบการประเมิน  :  ปการศกึษา 
 

คำอธิบายตัวบงชี้    :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไวในพระ

ราช บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งมหาวิทยาลัยตองสรางระบบ

และกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย  

เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และมีนวัตกรรมที่

เปนแบบอยางที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสำนึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทาง

การศึกษาที่มคีณุภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน    :  
 

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต

ระดับสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

ดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยอาจ

เปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติ

หรือนานาชาติ หรือมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง 

2. ระบบประกันคณุภาพท่ีนำมาใชตองเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ดำเนินการเปนประจำโดย

เริ่มจากการวางแผน การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ 

ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดำเนินภารกิจ

บรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. มีการกำหนดผูรบัผิดชอบและประสานงานดานการ

ประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดข้ึน

อยางตอเน่ือง ตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย  คณะ สาขาวิชา  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จนถึงระดับบุคคล 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ 

2. มีการกำหนดนโยบายและใหความสำคัญ

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะ กรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของมหาวิทยาลัย 

1. คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ

มหาวิทยาลัยตองใหความสำคัญและกำหนดนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน  โดยเกิดจากการมีสวน

รวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ

การประกันคุณภาพพรอมทั้งกำหนดมาตรฐานตัวบงชี้และ

เกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

 3. มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคลระดับ 

สาขาวิชา ระดับคณะ ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหได

คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชากำหนด 

4. มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกำกับการดำเนินงานให 

สูการปฏิบัติท่ีเปนรุปธรรม  

5. มีกลไกการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิด 

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

3. มีการกำหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ 

ของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยอาจกำหนดมาตรฐานและกำหนดตัวบงชี้ 

ที่ใชเปนกรอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 

ตามอัตลักษณของตนเองแตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑอื่น ๆ  

2. เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีท่ีใชกำกับแตละตัวบงชี้ตอง

สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้น ๆ 

และเปนเกณฑที่นำไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. มีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายในที่ครบถวน  ประกอบดวย  

   1) การควบคุม  ติดตามการดำเนินงานและ 

ประเมินคุณภาพ  

   2) การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัย   

และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามกำหนดเวลา  โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล

ครบถวนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากำหนดใน CHE QA ONLINE 

  3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผน 

1. มีการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีสมบูรณครบถวน โดยมีการกำหนดการควบคุม

คุณภาพ การติดตามการดำเนินงานและการประเมินคุณภาพ 

2. มีการนำวงจร PDCA เขามาใชในการดำเนินงานดาน

ระบบคุณภาพและการปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

3. มีการจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA ONLINE เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาพรอมทั้งเสนอมาตรการและแผน

เรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดย 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สงรายงานใหตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับปรุงการทำงานและสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกล

ยุทธทุกตวับงชี้ 

มหาวิทยาลัยหรือคณะควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

ของแผนกลยุทธนำผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ

และ แผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิ เคราะหและ

ดำเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในสวนท่ี

รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผล

ก ารด ำ เนิ น ง าน ต าม ตั วบ งชี้ ข อ งแ ผ น ก ล ยุ ท ธ ข อ ง

มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทกุตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถ

นำเสนอขอมูลประกอบการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีถูกตองเปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา 

คณะ และมหาวิทยาลัยรวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอ

กับหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ 

เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศกึษา

ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรส งเสริม ให นั กศึกษาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะ 

ผูใชบัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

เชน  ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยไดเขามีมาสวนรวมในการประกัน

คุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ  การ

รวมกำหนดตัวบงชี้และเปาหมาย  การใหขอมูลปอนกลับ 

หรือการใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการดำเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ดานการประกันคณุภาพ เปนตน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย

และมีกิจกรรมรวมกัน 

1. มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวาง

มหาวิทยาลัย ทั้งในสวนของระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะและ

ในสวนที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืน ๆ 

2. มีการทำงานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย  

มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีพัฒนาการดานตาง ๆ 
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เกณฑมาตรฐาน 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ดานกระบวนการ 

 ที่เกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 

3. มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครอืขาย เพ่ือนำไปสู 

การพัฒนาการทำงานรวมกันอยางตอเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรอืงานวิจัยดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนำไปใช

ประโยชน 

 

1. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแตละกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึน ในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่ 

เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับสาธารณชน  

3. มีการวิจัยมหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพ

การศกึษาและนำผลไปพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ

การศกึษา 
 

 

เกณฑการประเมิน    :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดำเนินการ  4 

หรือ 5 ขอ หรือ 6 ขอ 

มีการดำเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดำเนินการ  

9 ขอ 
 


