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การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งมีการปรับเปล่ียนเกณฑการคิดคานํ้าหนัก และไดเพ่ิมคําอธิบาย 
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มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก

หลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ 

ปจจัยดังกลาว คือ 

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตางกัน 

มากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2. ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน 

และการเคล่ือนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งท้ังสอง

ประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู

และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 

ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน 

4. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนได

สวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5. สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Participation)  

มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดให

สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.

2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน 

โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน

ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

9. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว

ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือให

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิต

ในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันน้ันๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ

ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค 

(Goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3. เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดท่ีควร

ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุง

ของสถาบันอยางตอเน่ือง 

4. เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

5. เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน

สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

ท่ีกําหนดโดยสถานศึกษา และ/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอ

สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

กําหนดให “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)” หรือเรียกชื่อยอวา 

“สมศ.” มีหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย 1 คร้ังในทุก 5 ป นับตั้งแต 

การประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได

ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกระหวาง พ.ศ.2544-2548 และรอบสอง ระหวาง พ.ศ.2549-2553 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจะดําเนินการระหวาง พ.ศ.2554-2558 ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสามน้ี เปนการประเมินท้ังระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  

การประเมินจะครอบคลุมการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งดวย 

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

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

แกปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ีตางกัน 

รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ท้ัง 

การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคล่ือนภาคการผลิต 

ในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลาน้ี 

จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ 

สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น 

สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปน

ความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลาน้ีมีกลไกรวมกันในการประกัน

คุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปล่ียนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาว การประเมิน

คุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐาน

และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป พ.ศ.2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ 

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรม

สนองตอบความตองการของทองถิ่น เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบัน

สนับสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริม 

ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในระดับ

ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับ 

การดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม

สาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ัง

สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมี

บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมน้ีอาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ 

คือ 1) สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และ 2) สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 

กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก หมายถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนน

การทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทาง

ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคล่ือนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสราง

องคความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

ดังน้ัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุม

สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 

การประกันคุณภาพการศึกษากับมาตรฐานการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ท่ีวาดวย

การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอ

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกระดับ

กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนา 

การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําขึ้นฉบับน้ีไดใชมาตรฐานการศึกษา

ของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมเปาหมายและหลักการ

ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือ

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจ และมาตรฐานของ 

การปฏิบัติงานได 

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2549 

ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

การอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอย

ท้ัง 3 ดานน้ี อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 
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คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได

จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม

ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี กลุม ค 

สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก นอกจากน้ัน ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือให

เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

อยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 

หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เปนตน เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการ

และวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม ี

ความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว 

และตอเ น่ืองในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนให เ ห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษา 

ท้ังน้ี ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาตางๆ หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และ

การประกันคุณภาพการศึกษา แสดงในแผนภาพท่ี 1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบายและ 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ.2539 เพ่ือเปนแนวทาง 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพ 

ทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และ

ความพรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ 

ท่ีตรวจสอบได (Accountability) 

ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดระบุให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทย

ท่ีพึงประสงคท้ังในฐานะ

พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัด

การศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสรางสังคม 

แหงการเรียนรู/สังคม 

แหงความรู 

มาตรฐาน 

ดานคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศกึษา 

หลักเกณฑกาํกับ

มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

ผลผลิตทางการศกึษาท่ีไดคุณภาพ 

มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ



 7 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

การอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุน

ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดบัอุดมศกึษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและ

ความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  

ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2545 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับน้ีระบุใหทบวงมหาวทิยาลัยสนับสนุนและสงเสริม

สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมีการประเมนิผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียม

ความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 

แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ.2545 ไประยะหน่ึง สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ.2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเน่ือง ตอมาในป พ.ศ.2553 

กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ.2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับ

เดียวกัน โดยในระดับอุดมศึกษา ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาท่ีหลัก 2 

ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังมีการปรับเปล่ียนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมิน
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมี 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน สาระสําคัญ

ของกฎกระทรวงฉบับน้ีมีสวนท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 

1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจาก

ประเด็นตอไปน้ี 

1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

2. ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีกําหนดไว 

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสงผล

ตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. ใหคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ 

ท่ีรับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

เพ่ือใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ

หลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

3. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน โดยถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

4. ใหคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจดัใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ

องคประกอบตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังน้ี 1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวชิาตางๆ 2) คณาจารยและระบบ

การพัฒนาคณาจารย 3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 4) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 5) อุปกรณ

การศึกษา 6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล 

ทางการเรียนของนักศึกษา และ 8) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ท้ังน้ี ใหแตละคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมี

การพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง 



 9 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะ

วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเน่ือง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตอง

จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของ

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

1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาน้ันอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผย 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับ 

การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน

ระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเร่ิมตน

จากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังน้ี เพ่ือให 

การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกัน

แกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน ท่ีเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี

มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

ตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาขึ้นในองคประกอบคุณภาพ 9 

ดานท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก 1) ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย  

5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ  

8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้ดังกลาวสามารถชี้วัด

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

องคประกอบคุณภาพน้ันๆ ไดท้ังหมด 
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เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปน

มาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ สมศ. ท้ังน้ี 

เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจ

รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 

และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง หนาท่ีสําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหนวยงาน

น้ี คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบัน 

ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับ

ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละ

ระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานน้ีตองประสานงานและผลักดันใหเกิด

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

การวิเคราะหและวัดผลการดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและ

ระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจน

เปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่ง 

ท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน

ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา 

ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  

ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา

การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง” 

ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการ

ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษา” 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาปกติ ท่ีตองดําเนินการอยางตอเ น่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ  

มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 
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ดวยเหตุน้ี ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต

หรือผลลัพธ (Output/Outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัด

การศึกษา ดังน้ัน ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จึงเปนส่ิงจําเปน โดยเชื่อมโยงใหเห็นไดดังแผนภาพท่ี 1.2 

แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 

จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพ

ภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน 

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยง

ระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดังน้ัน สถาบัน 

อุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพท่ีแทจริงของสถาบันใน 

ทุกองคประกอบคุณภาพ 

ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

ติดตามตรวจสอบ 

โดยตนสังกัด 

ทุก 3 ป 

รายงาน

ประจําป 

รายงาน 

ผลการประเมิน 
การตรวจเยี่ยม 

ขอมูลปอนกลับ 

การติดตามผล 
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บทท่ี  2 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประวัติความเปนมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กอตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2502 ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เดิมคือ โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค

เพ่ือผลิตชางฝมือท่ีเนนการปฏิบัติและประสบการณจริง ซึ่งเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในนาม เทคนิคไทย – เยอรมัน 

และเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2502 ไดมีการลงนามในสัญญาความรวมมือทางวิชาการฉบับแรกระหวางรัฐบาล

ไทยกับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ในป พ.ศ.2507 ไดมีประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ

ขึ้นเปน วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2514 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ.2514 

ใหรวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ซึ่งสังกัด 

กรมอาชีวศึกษาเขาดวยกัน จัดตั้งเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง และไดรับพระราชทานนามวา สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา ใหเปนสถาบันการศึกษาและวิจัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงคเพ่ือจัด

การศึกษา ทําการวิจัย ใหบริการวิชาการและสงเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ แบงการบริหารงานเปน 3 วิทยาเขต โดยวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ 

ใชชื่อวา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ 

ป พ.ศ.2529 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2528 เมื่อวันท่ี 

19 กุมภาพันธ พ.ศ.2529 โดยแยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาออกเปนสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง เพ่ือ 

ความคลองตัวในการบริหารงานของแตละสถาบัน โดยวิทยาเขตพระนครเหนือ ใชชื่อวา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ (สจพ.) มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือผลิตบุคลากรทําหนาท่ีเปนชางเทคนิค นักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูชาง และผูบริหารใน

สถาบันการศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ 

ป พ.ศ.2538 สถาบันไดขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ในนาม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี มีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเปน 

คณะแรกท่ีจัดตั้งขึ้นท่ี สจพ. ปราจีนบุรี 

วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ พ.ศ.2550 มีผลทําใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปล่ียนสถานภาพเปน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการ 

แตอยูในกํากับของรัฐบาล เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัด
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการจัดการศึกษาจะคํานึงถึง

ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ 

วันท่ี 8 กันยายน พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งมหาวทิยาลัยในจังหวัดระยอง เพ่ือขยายโอกาส

ทางการศึกษา โดยการควบรวมสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดระยองจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย แตเน่ืองจากไมมี

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงใหจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยเร่ิมจัดการศึกษาในปการศึกษา 2554 

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการตาม

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมี 18 สวนงาน (ระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา) ประกอบดวย 

1. สวนงานวิชาการ เปนสวนงานท่ีจัดการเรียนการสอน จํานวน 10 สวนงาน ประกอบดวย คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตรประยุกต คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน และคณะ

สถาปตยกรรมและการออกแบบ 

2. สวนงานสนับสนุนวิชาการ จํานวน 8 สวนงาน ประกอบดวย บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี 

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สํานักหอสมุดกลาง สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม สํานักคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

สัญลักษณประจํามหาวทิยาลยั 

ตราประจํามหาวิทยาลัย : พระบาทสมเด็จพระเจาอยู รัชกาลท่ี 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ใหอัญเชิญ “พระมหามงกุฎ” ซึ่งเปนพระบรมราชลัญจกรประจําพระองคในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ใหเปนตราประจํามหาวิทยาลัย 

สีประจํามหาวิทยาลัย : “สีแดงหมากสุก” เปนสีประจําพระองคในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว ท่ีมหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเปนสีประจํามหาวิทยาลัย 

1ตนไมประจํามหาวิทยาลัย : 1“ตนประดูแดง” เปนไมเน้ือแข็งท่ีมีความแข็งแกรงซึ่งแสดงถึง 

ความแข็งแกรงของมหาวิทยาลัย ดอกมีสีแดงเขมเหมือนหมากสุก ตรงกับสีประจํามหาวิทยาลัย และจะออกดอก

ในชวงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณของมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน ดังน้ี 

1ปรัชญา : พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปณิธาน : มุงมั่นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและวิชาการชั้นสูงท่ีเกี่ยวของใหมีความรูคูคุณธรรม เพ่ือเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลย ี

ท่ีเหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน (Graduates with Creativity and 

Workability) 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

(KMUTNB : University of Invention Creation to Innovation) 

คุณลักษณของบัณฑิตที่พึงประสงค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ไวดังน้ี “ใฝเรียนรู ควบคูปฏิบัติไดจริง ไมทอดท้ิงคุณธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สรางมนุษยสัมพันธท่ีดี  

มีจรรยาบรรณ ขยันอดทน ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย” 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

นับตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อป พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดตระหนัก และใหความสําคัญกับเร่ืองน้ี

เปนอยางมาก จึงไดมีการพัฒนาบุคลากร โดยใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษามาโดยตลอด รวมท้ังวางรากฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยการกําหนดนโยบาย และ

มาตรการการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือใหทุกสวนงานใชเปนแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

1. จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. สงเสริมใหนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเขาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอและ

ตอเน่ือง รวมท้ังสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวม และมีสวนรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม 

การประกันคุณภาพภายในของสวนงาน 

5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ 

ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งทุกปการศึกษา พรอมท้ังเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

6. ใหนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเพ่ือใหเกิด

สัมฤทธิผล และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

มาตรการการดําเนนิงาน 

เพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จ 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงมีมติใหจัดตั้ง “ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา” 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

เปนหนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบด ีขึ้นตรงตออธิการบดี ภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดี 

ท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคใหเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

ทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุน และผลักดันใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย พรอมท้ังไดออกขอบังคับ วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

อธิการบด ี เปนประธานกรรมการ 

รองอธิการบดี และหัวหนาสวนงาน เปนกรรมการ 

ผูชวยอธิการบดี ไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ 

รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูอํานวยการศูนยประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หัวหนากลุมงานของศูนยประกันคุณภาพการศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีดังน้ี 

1. กําหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 

4. รับทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย และสวนงาน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

5. รับทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

มหาวิทยาลัย แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

2. การดาํเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

1. ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เปนแนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาการประกันคุณภาพเพ่ือใหครอบคลุมภารกิจ 4 

ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังน้ีใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

2. ใหมหาวิทยาลัย และสวนงาน จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและใหถือ

วาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย และ 

สวนงานตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

3. ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนประจําปดานการประกันคุณภาพการศึกษา และใหสวนงานจัดทํา

แผนใหสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

4. ใหมหาวิทยาลัย และสวนงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตาม

องคประกอบคุณภาพท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

5. ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีกระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับ

มหาวิทยาลัย และสวนงาน ทุกรอบปการศึกษา และใหนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 

6. ใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอตอ สกอ. 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมท้ังเปดเผยตอสาธารณชน 

7. ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมท้ังแผนงาน 

ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

8. ใหมหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามระยะเวลาท่ี สมศ. กําหนด 

9. ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอผลการประเมินคณุภาพภายนอก พรอมท้ังแผนงานในการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มุงเนน 

ในกระบวนการประกันคุณภาพท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบคุณภาพ และ 

การประเมินคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะโดยรวมดังน้ี 

1. เปนระบบท่ีมีจุดประสงคเพ่ือใชผลการดําเนินงานเปนขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 

และสงเสริมผลงานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เปนระบบท่ีพิจารณาการดําเนินงาน ดวยปจจัย 3 ปจจัย คือ ปจจัยท่ีใชในการดําเนินงาน (Input) 

กระบวนการดําเนินงาน (Process) และผลการดําเนินงาน (Output/Outcome) 

3. เปนระบบท่ีมีการประกันคุณภาพของการดําเนินงาน ดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีตัวบงชี้ และเกณฑกลางตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยยึดหลักของ

วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

แผนภาพท่ี 2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                            

 
 

 

                                                                                    

Input Process Output/Outcome 

การประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพ 

A C 

D P 

คุณภาพของผลผลิต และ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
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องคประกอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดตนเองอยูในกลุมสถาบันเฉพาะทางท่ีเนน 

การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (ค1) และไดนําองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

แผนภาพท่ี 2.2 องคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดําเนินการ (1) 

กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 
การจดัการศึกษา 

 การผลิตบัณฑิต (2) 

 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3) 

การวิจัย (4) 

การบริการทางวิชาการแกสังคม (5) 

การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (6) 

 

กระบวนการบริหาร 

          การบริหารและการจดัการ (7) 

          การเงินและงบประมาณ (8) 

          ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (9) 

ผลสัมฤทธ์ิ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนกลไกหน่ึงของการประกันคุณภาพภายใน ท่ีจะทําใหทราบถึง

ผลการดําเนินงาน ตลอดจนจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือไดกําหนดใหทุกสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

ทุกปการศึกษา โดยใชองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑกลางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเปนแนวทาง และ

สวนงานสามารถเพ่ิมองคประกอบ และตัวบงชี้นอกเหนือจากเกณฑกลางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได ท้ังน้ีข้ึนอยู

กับภารกิจของสวนงาน รอบของการจัดทํารายงานการประเมินตนเองใชปการศึกษาเปนหลัก คือ ระหวางวันท่ี 1 

มิถุนายน ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคมของปถัดไป โดยมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในเขาไปตรวจเยี่ยมและประเมินสวนงานตางๆ ทุกป 

อน่ึง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตปการศึกษา 2554 สกอ. ไดจัดแยกตัวบงชี้อัตลักษณ 

และตัวบงชี้มาตรการสงเสริมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. จากเดิมท่ีจัดไวใน

องคประกอบท่ี 1 และองคประกอบท่ี 5 ตามลําดับ มารวมไวเปนองคประกอบท่ี 97 ดังน้ัน การจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเองของสวนงาน ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจึงใหแยกตัวบงชี้ ท่ี เกี่ยวของกับ 

การประเมินอัตลักษณ และมาตรการสงเสริมของ สมศ. ไดแก ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 16.2 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 18.1 และ

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 18.2 และตัวบงชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย คือ ตัวบงชี้ท่ี 1.20.1 และตัวบงชี้ท่ี 1.20.2 มาไวใน

องคประกอบท่ี 97 อัตลักษณ และมาตรการสงเสริม 

สําหรับสวนงานท่ีมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมสําหรับสวนงานเอง ใหกําหนดใหอยูในองคประกอบ 

ท่ีเกี่ยวของ 10 องคประกอบขางตน หรือกําหนดเปนองคประกอบใหมในกรณีท่ีไมสามารถจัดเขาองคประกอบใด

องคประกอบหน่ึงได 

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ 

สวนงาน ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยและสวนงานไดกําหนดขึ้น ท้ังน้ี เพ่ือใหสวนงานไดทราบสถานภาพ

ท่ีแทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเน่ือง 

การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ท้ังคณะผูประเมินและสวนงานท่ีรับการประเมินจําเปนตองกําหนด

บทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ท้ังน้ี สวนงานตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในใหเสร็จกอนส้ินปการศึกษาท่ีจะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สวนงาน ดังน้ี 

1. เพ่ือใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาไดทัน

ในปการศึกษาถัดไป 

2. เพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา 
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องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงาน ประกอบดวยการประเมิน 2 ระดับ คือ การประเมิน

หนวยงานภายในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และการประเมินระดับสวนงานหรือหนวยงานเทียบเทา 

การประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาเปนหนาท่ีการจัดการของแตละสวนงาน สวนการประเมิน

ระดับสวนงานหรือหนวยงานเทียบเทาเปนหนาท่ีการจัดการของมหาวิทยาลัยโดยศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินแตละระดับกําหนดองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ และกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัด

ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

2. คณะกรรมการประเมินระดับสวนงานหรือหนวยงานเทียบเทา 

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของสวนงานหรือหนวยงานเทียบเทา 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยตองเปนผูท่ี 

ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

- กรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. และตองอยูนอกสังกัด

สวนงานท่ีประเมิน 

แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจพ. ปการศึกษา 2555 

เพ่ือเปนแนวทางในการกํากับใหสวนงานตางๆ ดําเนินงานประกันคุณภาพไดตามเปาหมาย 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2555 ดังตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจพ. ปการศึกษา 2555 

กิจกรรม ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ภาควิชา สวนงานรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR มิ.ย. 55–พ.ค. 56 ผูรับผิดชอบของภาควิชา  

สวนงาน 

2. ภาควิชา/หนวยงานเทียบเทาจัดทํา SAR ม.ค.–พ.ค. 56 ผูรับผิดชอบของภาควิชา 

3. ประเมินคุณภาพภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ภายใน พ.ค. 56 ผูรับผิดชอบของสวนงาน 

4. มหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการประเมนิสวนงาน พ.ค. 56 ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

5. สวนงานสง Common data set ใหศูนยประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ภายใน 8 มิ.ย. 

56 

ผูรับผิดชอบของสวนงาน 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

กิจกรรม ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

6. สวนงานจัดทํา SAR และปอนขอมูล SAR และ

ขอมูลพ้ืนฐานเขาระบบ CHE QA Online 

ภายใน มิ.ย. 56 ผูรับผิดชอบของสวนงาน 

7. สวนงานสง SAR ใหศูนยประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 21 มิ.ย. 

56 

ผูรับผิดชอบของสวนงาน 

8. ประเมินคุณภาพภายในระดับสวนงาน 15-31 ก.ค. 56 ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

9. สวนงานจัด ทําแผนพัฒนาคุณภาพเสนอตอ

คณะกรรมการประจําสวนงาน และมหาวิทยาลัย 

ภายใน 30 วัน

หลังรับรอง 

ผลการประเมิน 

ผูรับผิดชอบของสวนงาน 

10. สวนงานดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ส.ค. 56–พ.ค. 57 ผูรับผิดชอบของสวนงาน 

11. จัดทํา SAR ระดับมหาวิทยาลัย และปอนขอมูล 

SAR และขอมูลพ้ืนฐานเขาระบบ CHE QA Online 

มิ.ย. 55–ก.ค. 56 ผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย/ 

ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

12. ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย 

19-30 ส.ค. 56 ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

13. สงรายงานประจําป ท่ีเปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในให สกอ. ผานระบบ CHE QA 

Online 

ภายใน 30 ก.ย. 

56 

ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

14. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ต.ค. 56 ผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย/ 

ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

15. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา และ

แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ 

สภามหาวิทยาลัย 

ต.ค. 56 ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

16. ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

พ.ย. 56–พ.ค. 57 ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การดําเนินงานของสวนงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การเตรียมการของสวนงานกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 

1.1 การเตรียมรายงานการประเมินตนเอง 

1. จัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบ

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และบันทึกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 

พรอมท้ังขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) เขาสูระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ของ สกอ. 
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2. จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 

- เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตวับงชี้ตองเปนขอมลูในชวงเวลาเดียวกับท่ีนําเสนอ

ในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารท่ีระบุในรายงานการประเมิน

ตนเอง 

- การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัดเอกสาร 

ใหอยูในท่ีอยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีน้ีตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงานไหน ชื่อ

หรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ นําเอกสารมารวมไวท่ีเดียวกันในหองทํางานของ

คณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบท่ีสะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางน้ีเปนท่ีนิยมกวา

แนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว 

1.2 การเตรียมบุคลากร 

1. การเตรียมบุคลากรในสวนงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

- ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 

- เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือในการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ โดย 

ยึดหลักวาตอบตามส่ิงท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

- เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสรางความกระจาง 

ในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร 

- เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคน 

ท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเน่ือง 

2. การเตรียมบุคลากรผูประสานงาน ในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากรจํานวน 

1-3 คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะผูประเมนิกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี ผูประสานงานควร

เตรียมตัว ดังน้ี 

- ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด 

- ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของสวนงานเพ่ือสามารถใหขอมูลตอผูประเมิน รวมท้ัง

ตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพ่ิมเติมท่ีตนเองไมสามารถตอบได 

- มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพทของผู ท่ีคณะผูประเมินจะเชิญมาใหขอมูล 

อยางครบถวน 

- ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและภายนอกสวนงานวา

จะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะผูประเมินกําหนด 

- เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมิน จะตองสามารถประสานงาน

แกไขไดทันที 

1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน 

1. หองทํางานของคณะผูประเมิน 
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- จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหอง 

ท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเปนสวนตัวของคณะผูประเมิน 

- จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเคร่ืองเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ใหคณะ

ผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

- จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขท่ีจําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง 

- หองทํางานควรอยูใกลกับท่ีจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

- ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพ่ือทราบความตองการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

2. หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะ 

ใหเหมาะสมกับการใชงาน 

1.4 การเตรียมการประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ประสานงานกับศูนยประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการของคณะผูประเมินคุณภาพ 

เพ่ือรวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูล 

ท่ีคณะผูประเมินฯ ตองการเพ่ิมเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตางๆ เปนตน 

2. การดําเนินการของสวนงานระหวางการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินคุณภาพ 

2.1 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะผูประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงคและ

วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการเยี่ยมชม 

หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมินคุณภาพ 

2.3 จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ท้ังน้ี เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีคณะผูประเมินฯ ตองการขอมูล และเพ่ือนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน ตลอดจนอํานวย 

ความสะดวกอ่ืนๆ 

2.4 ในกรณีท่ีคณะผูประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวนหน่ึง 

อยูอํานวยความสะดวก 

2.5 บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมินฯ เมื่อส้ินสุด

การตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

3. การดําเนินการของสวนงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

3.1 ผูบริหารระดับสวนงาน ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาของสวนงาน รวมท้ังผูเกี่ยวของ  

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุง 

การดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดท่ีควรปรับปรุง และ

เสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมท่ีตองดาํเนินการ กําหนดเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณ

สําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผู รับผิดชอบกิจกรรมเหลาน้ัน ท้ังน้ี เ พ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบ 

ผลการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง พรอมท้ังนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพตอ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพ่ือทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะ รวมท้ังเปดเผยผลการประเมิน 
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สูสาธารณชน (มหาวิทยาลัยกําหนดใหสวนงานเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอมหาวิทยาลัยภายใน 1 เดือน 

หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินอยางเปนทางการ) 

3.2 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสวนงานชื่นชม

ผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3.3 สวนงาน ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ควรใหขอมูลปอนกลับแกคณะผูประเมินคุณภาพ

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
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บทท่ี  3 

การพัฒนาตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (คปภ.) ซึ่งมีอํานาจ

หนาท่ีในการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาไดมีนโยบายใหทบทวนองคประกอบและ 

ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทและความเคล่ือนไหวดานคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงไดจัดทํารางตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่ง กกอ. ในการประชุมคร้ังท่ี 

6/2553 เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2553 มีมติเห็นชอบ ราง ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป และเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ควรจะตองมีการประเมิน

คุณภาพท้ังระบบท่ีครบวงจรทุกป คือ ประเมิน Input Process Output เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการบริหาร

จัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและทันการณ โดยอาจใชตัวชี้วัดรวมกับ สมศ.หรือพัฒนา

เพ่ิมขึ้นได 

หลักการ 

การพัฒนาตัวบงชีก้ารประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา มีหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ 

1. ตัวบงชี้พัฒนาขึ้นภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ

ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวย

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

2. ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) มาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

และมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ 

สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา 

3. ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิตและผลลัพธจะมี

ท้ังท่ี สกอ. พัฒนาขึ้น และตัวบงชี้ท่ี สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังน้ี เพ่ือความเชื่อมโยงและ 

ความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. 
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4. ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนได

สวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 

5. จํานวนตัวบงชี้ท่ีพัฒนาขึ้นเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ข้ันต่ํา สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติม 

ตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

6. เกณฑท่ีพัฒนาขึ้นมีท้ังประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปท่ีใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี กลุม ค 1 สถาบัน

เฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบัน 

ท่ีเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามท่ีกําหนด 

ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

วิธีการพัฒนาตัวบงชี้ 

1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

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

2. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

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. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาพัฒนาตัวบงชี ้โดยจําแนกตาม

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานท่ีครอบคลุมพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพ่ือใหสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ไดครบทุกมาตรฐาน 

3. กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาท่ีเปนตัวบงชี้ดานปจจัย

นําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองคประกอบ

คุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ท่ีกําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดาน

นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและ

นวัตกรรม 



26 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

การนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จะตองใชตัวบงชี้คุณภาพทุกตัว 

ในการประเมินคุณภาพ 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

หนวยงานท่ีมีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ท่ีจะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และ

ระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของหนวยงานท่ีรับ 

การประเมิน เชน ตัวบงชี้ท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมิน

กรรมการประจําคณะวิชา และผูบริหารคณะวิชา เปนตน 

3. การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 1.1 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 และ

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 อาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได และตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเน่ือง 

โดยใช พ.ศ. ของปงบประมาณท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของ สมศ. ใหใชรอบปตามท่ี สมศ. 

กําหนด 

4. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มี

คะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ี

ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

5. ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉล่ีย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง 

0 ถึง 5 โดยเปนคาตอเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละ

หรือคาเฉล่ีย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือ

คาเฉล่ียท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว 

หลักการคาํนวณการแปลงผลการดําเนินงาน (คารอยละหรือคาเฉล่ีย) เปนคะแนน สรุปไดดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 จะได

คะแนน 5 

2. ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณคะแนนท่ีได

ดังน้ี 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีไดจากการดําเนินงาน 

x 5 
คารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีกาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้น้ันๆ 

ตัวอยางเชน 

ตัวอยางท่ี 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ไดรอยละ 75.51 

คะแนนท่ีได  = 
75.51 

x 5 = 3.78 
100 
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ตัวอยางท่ี 2 กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62 

คะแนนท่ีได  = 
34.62 

x 5 = 2.04 
85 

 

ตัวอยางท่ี 3 กําหนดคาเฉล่ีย คือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000 บาท เปน

คะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน 

คะแนนท่ีได  = 
152,500.35 

x 5 = 3.81 
200,000 

 

ตัวอยางท่ี 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08 

คะแนนท่ีได = 5 (โดยไมตองเทียบบัญญัติไตรยางศ เน่ืองจากผลการดําเนินงานสูงกวา

เกณฑท่ีจะไดคะแนนเปน 5) 

6. ขอปฏิบัติเร่ืองจดุทศนิยม 

การคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยม

ตําแหนงท่ี 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน 

72.364 เปน 72.36 

3.975 เปน 3.98 

การปดทศนิยมใหปดในแตละขั้นตอนของการคํานวณ 

7. การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน มีความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.50 – 2.50 หมายถึง การดาํเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาํเนินงานระดับดีมาก 

8. การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับตามระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 

9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 
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นิยามศัพท 

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

เปนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมท้ัง 

มีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัด

กิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆ 

นอกจากน้ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะทอนจาก

การท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอท่ีสนใจในขอบเขตเน้ือหา

ของวิชาน้ันๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนาความรู 

และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอยางเชน1 

1. การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 

2. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 

3. การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 

4. การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 

5. การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 

6. การเรียนรูท่ีเนนการวิจยัเพ่ือสรางองคความรู (Research–based Learning) 

7. การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ  

การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน 

(Organization-wide Goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

(Alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี 

ความเชื่อมโยงกันเปนหน่ึงเดียวอยางสมบูรณ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางมแีผนท่ีเปนระบบเกี่ยวกบัความงาม

ทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคมในแนวทางท่ีดีขึ้น โดยมี

เปาหมายท่ีชัดเจน และเปนท่ียอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสรางส่ิงใหมตองไมเปน 

การทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรม

ใหมท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีนวัตกรรมใหม ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบสังคม 

และความนิยม เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจ มีความเจริญกาวหนาอยางสันติสุข 

                                                 
1 ดูเพ่ิมเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ 

ตั้งแต พ.ศ.2542-2547” 
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การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ 

ในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม

กับสาขาวิชา มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาองคความรูใหม หรือเปน

การตอยอดองคความรูเดิม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง 

วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 

จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันจาก 

นอกสถาบันของเจาของบทความ 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย 

ในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ 

ในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ัน

จากตางประเทศ 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับ

การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation Index (TCI) หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย

ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science 

Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ

ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนําไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสู

การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐาน
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ปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือไดรับ 

การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงาน

โดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาได 

อยางเปนรูปธรรม มีดังน้ี 

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 

ในเร่ืองตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข  

ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ

เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน เปนตน 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาส่ิงประดิษฐ 

หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 

กอใหเกิดสุนทรีภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาลซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา 

ท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนท่ียอมรับ 

ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐประเภทตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปน

ระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม

เพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปน 

ท่ียอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก 1) ทัศนศิลป (Visual 

Arts) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร ส่ือประสม 

สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป 

นาฏยศิลป รวมถึงการแสดงรูปแบบตางๆ และ 3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวย บทประพันธและ 

กวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคในลักษณส่ิงตีพิมพ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 

การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆ อาทิ งาน

ศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพร

ในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร ประกอบดวย ศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเปน 

ท่ียอมรับในวงวิชาการ 
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แหลงเผยแพร หมายถึง สถานท่ีสําหรับการเผยแพรท่ียอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดง

นิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเปนผลงานสรางสรรคสูสาธารณะ ประกอบดวยหลักเกณฑในการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพงานสรางสรรค ดังตอไปน้ี 

1. ตองเปนแหลงเผยแพรระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม โดย 

การจัดงานแสดงเปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพและผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

2. หอศิลปขององคกรหรือสมาคม จะตองเปนสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะ งานสรางสรรคโดยเฉพาะ 

และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

3. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติ ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเปน

โครงการความรวมมือทางศิลปะงานสรางสรรคระหวางประเทศ 

4. คณะกรรมการพิจารณาการกล่ันกรองงานสรางสรรค ไมต่ํากวา 3 คน โดยมีองคประกอบ 

ท่ีสอดคลองกับเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการท่ียอมรับ 

ในสาขาวิชาการน้ัน ท้ังน้ีตองมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย (ผูทรงคุณวุฒิใหหมายความ

รวมถึงศิลปนแหงชาติดวย และผลงานเหลาน้ันจะตองผานกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจาก

ผูทรงคุณวุฒิ หรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาท่ีเกี่ยวของ) 

5. ศิลปะ งานสรางสรรค งานออกแบบ ท่ีไมตองการแสดงในหอศิลป จะตองมีหลักฐานท่ีแสดง

กิจกรรมการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีคุณภาพของงานท่ีแสดง พรอมเอกสารโครงงาน แผนงาน และ 

การประเมินผล โดยผลงานท่ีจัดแสดงตองไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 

คน ท้ังน้ีตองมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

จรรยาบรรณนักวิจัย 2 หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย ท่ัวไป เ พ่ือให 

การดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ

การศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

1. นักวิจยัตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 

2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานท่ีสนับสนุน 

การวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด 

3. นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 

4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 

7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

                                                 
2 ดูเพ่ิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากร 

สายสนับสนุนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของ

จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัด 

ในส่ิงท่ีถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานอง

คลองธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง  

2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอ

ผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนักศึกษา

และผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม 

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยท้ัง 

ปการศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย รวมท้ังบุคลากรท่ีมีตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบ

เทียบเทาเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษา 

ท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 

ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา  

(18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ 

ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา 

(15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา 

(10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังน้ี 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา 

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

SCH =   ∑ n ic i 

เมื่อ n i = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

 c i = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
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2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 

FTES  = 
SCH  

จํานวนหนวยกติตอปการศกึษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ  

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

มหาวิทยาลัยไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

มหาวิทยาลัยมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับ

การสอนของอาจารยเปนการพิเศษ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือ 

สูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ

ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 

เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือท่ีผาน

กระบวนการกล่ันกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เร่ือง หลักเกณฑการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา โดยตองเปนผลงานทางวิชาการท่ีผานกระบวนการกล่ันกรองผลงานกอน

ตีพิมพ มีรายละเอียด ดังน้ี 

บทความวิชาการ (Academic Paper) หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

มีขอความรูท่ีสะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือการวิจัย โดย

จัดทําในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

ตํารา (Textbook) หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือ

ตอบสนองเน้ือหาท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและ

สังเคราะหความรูท่ีเกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

หนังสือ (Book) หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือ

ผูอานท่ัวไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอน 

ในวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ีจะตองเปนเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคงและ 

ใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ หรือ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวเน่ือง 

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนได 

สวนเสียท่ีสําคัญ เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและ

ไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสวนงานในดานตางๆ  ศิษย เกา นายจาง 
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สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องคการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการท่ีใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนด

นโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย หรือสวนงาน โดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปน

แผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานควรคลอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน มีการกําหนดตัวบงชี้

ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 

กลยุทธ โดยมหาวิทยาลัยหรือสวนงานนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผน

ท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ

กิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปน้ันๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลาน้ัน รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ 

งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกาํหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผล

ออกมาตามท่ีตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ

ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี

การจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ 1หมายถึง ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล1 รวมท้ัง

การวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศเพ่ือใช 

ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร1 รวมท้ังอุปกรณตางๆ เปนเคร่ืองมือสนับสนุน

การทํางานของระบบสารสนเทศ1 ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภท ในแตละประเภทมีไดหลายระบบ 

ท้ังน้ี เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 

Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก 

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI 

Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 

Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง เชน เร่ือง

ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 

รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล 

เปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันท่ีดีควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐานของ

วัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณคา สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมท่ีแสดงความเปน

อุดมศึกษาท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทางปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ และ

จิตใจ การมีนํ้าใจเสียสละและการมีสวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําท่ีดีและเปนท่ีพ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรม

ในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยท่ีนาศรัทธาเปนท่ียอมรับ มีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย และพัฒนา

แนวทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู 

ศิลปะ หมายถึง งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุขแกผูคน สภาพแวดลอม 

และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและความสําคัญของศิลปะ 

ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสงผล

ตอการรับรูและความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษยท่ีงดงาม สามารถ

อยูรวมกันในสังคมท่ีเขาใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและ

วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพ่ือการดํารงรักษสืบตอไป 

สวนงาน หมายถึง สวนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัย วาดวยการแบงสวนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2551 ซึ่ง

หมายความถึง สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และใหหมายรวมถึงบัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน และสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

สวนงานวิชาการ หมายถึง สวนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือท่ีจัด 

การเรียนการสอน 

สวนงานสนับสนุนวิชาการ หมายถึง สวนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและใหบริการวิชาการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 

หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจ

รับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 
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หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ให

เปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน 

ธรรมท่ีใชในการบริหารงานน้ีมีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทาง

ศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึง

ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับ

ใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังน้ี 4 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ

หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน

และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีม ี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ

สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ

ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 

รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อม ี

ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู 

ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได 

สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 

ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

                                                 
3 ดูเพ่ิมเติม “คูมือนโยบายการกํากบัดูแลองคการท่ีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
4 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาค

ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร

ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย 

ไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได

สวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ

ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็น

ท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณท้ังหมดท่ีผูเรียนตองศึกษาเพ่ือใหไดรับ

การรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย 

อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัย 

ท้ังปการศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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บทท่ี  4 

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 

สําหรับสวนงานวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในสําหรับ

สวนงานวิชาการ จํานวน 42 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ 

การประกันคุณภาพภายในของ มจพ. 4 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. 15 ตัวบงชี้ 

ตารางท่ี 4.1 ตารางสรุปตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับสวนงานวิชาการ 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ ประเภท 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ. 

2.2 อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ สกอ. 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู สกอ. 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ. 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต สกอ. 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา สกอ. 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป สมศ. 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาต ิ

สมศ. 

สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร สมศ. 

สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร สมศ. 

สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย สมศ. 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร สกอ. 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา สกอ. 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ ประเภท 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค สกอ. 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค สกอ. 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย สกอ. 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร สมศ. 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน สมศ. 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ สมศ. 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม สกอ. 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม สกอ. 

สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัย 

สมศ. 

สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก สมศ. 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. 

สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม สมศ. 

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม สมศ. 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน สกอ. 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู สกอ. 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ สกอ. 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง สกอ. 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 

9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง มจพ. 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

มจพ. 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ ประเภท 

องคประกอบที่ 97 อัตลักษณ และมาตรการสงเสริม  

1.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน มจพ. 

1.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค

ประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

มจพ. 

สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ สมศ. 

สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานท่ี 1 ภายในมหาวิทยาลัย สมศ. 

สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานท่ี 2 ภายนอกมหาวิทยาลัย สมศ. 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

สวนงานแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีท่ีสวนงานจะ

กําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน จุดเนน

ของสวนงาน และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2556) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สวนงานควรเปดโอกาสใหสมาชิกทุกกลุมในสวนงาน

มีสวนรวม และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหรับทราบท่ัวกันท้ังอาจารย บุคลากร 

นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2556) สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

Higher Education, TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. หลักการอุดมศึกษา 

8. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

10. แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (พ.ศ.2553-2562) 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. คือ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สวนงานจําเปนตองมีการกําหนด 

ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสวนงาน เพ่ือใหสวนงานดําเนินการสอดคลองกบัอัตลักษณหรือจุดเนน 

มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ัน สวนงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสวนงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสวนงานแลว จะตอง

คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ท้ังน้ี เพ่ือใหการดําเนินงาน

ของสวนงานเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสวนงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ปรัชญาหรือปณิธาน และวัตถุประสงคของสวนงาน และตลอดจนสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบัน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผล

ตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพ่ือพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงาน 

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

8 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสวนงาน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผน 

ที่เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ปรัชญาหรือปณิธาน และวัตถุประสงคของสวนงาน และ

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสวนงาน หากสวนงานไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

อยูแลวตั้งแตเร่ิมตน สวนงานควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน

ของสวนงานหรือไม หากเหมาะสม ตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสวนงานและผูมีสวนเกี่ยวของ 

ไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสวนงานตามสภาพการณท่ีเปล่ียนไป ควรเปน 

การกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันท้ังผูบริหาร อาจารยและบุคลากร เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝาย อันจะ

นําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนดรวมกัน และไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสวนงาน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย จุดเนนของกลุมสถาบัน และแผน

อุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญา

หรือปณิธานและนโยบายของสวนงานและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็น 

ท่ีไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategy) เพ่ือนําสวนงานไปสูความสําเร็จ 

ท่ีพึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) และวัตถุประสงค 

(Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ

ภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสวนงาน อันไดแก  

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน

และแผนกลยุทธท่ีสวนงานกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากท้ังผูบริหาร อาจารยและบุคลากร 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวัง

ของสวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน 
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายใน ถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ

เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน

ทางการ 

2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและ 

มีการมอบหมายอยางเปนทางการ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน 

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic Map) เพ่ือชวยแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ

ตามกระบวนการของ Balance Scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ

ประจําปท้ัง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้  (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้ ท่ีจะใชวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังน้ี ควรจัดทําพรอมกับการจัดทํา

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและบุคลากรผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตาม 

ตัวบงชี้ เขามามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสู

ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

สวนงานควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจ เพ่ือใชเปนแนวทาง 

การดําเนินงาน และสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเวลาท่ีเหมาะสม 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม และ

ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหารในชวงเวลาหน่ึงๆ เชน 3 

เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผน ควรมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย 

มีการประเมินผลการดํา เ นินงานตามแผนกลยุทธ โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้ 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินท่ีไดรายงานตอผูบริหาร และบรรจุเขา

วาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานตอ

มหาวิทยาลัย 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงาน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมา และมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน 
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องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน 

ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับ 

การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ 

การเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ท่ีใช 

ในการผลิตบัณฑิต ไดแก 1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ 2) คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย  

3)  ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 4 )  หองสมุดและแหลงการเ รียนรู อ่ืน 5)  อุปกรณการศึกษา  

6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ

นักศึกษา 8) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวง วาดวย

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 

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

Higher Education, TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

กระทรวงศึกษาธิการ 

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

11. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
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ตัวบงชี้ 

จํานวน 13 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. จํานวน 8 ตัวบงชี้ และ

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 5 ตัวบงชี้ คือ 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม 

มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวาง

ระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ

ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย 

รอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี

หลักสูตรท่ีดําเ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จะตองควบคุมกํากับ 

ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
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เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค 1 : 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 

มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 

มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

หมายเหตุ : 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในรอบปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอน 

ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปด

ดําเนินการแลว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ 

และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอ

ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม

รายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 

4. การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 และขอท่ี 2 อาจใชผลการดําเนินงานของสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยประกอบการดําเนินงานของสวนงาน 

5. ในกรณีท่ีสวนงานไมมีหลักสูตรวิชาชีพ ถือวาผานเกณฑขอ 6 โดยอนุโลม 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

ครบ 8 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ 

ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร

และกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ในสาขาวิชาน้ันๆ 
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1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชาน้ันๆ ในตลาดงาน 

วามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาน้ันๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติหรือไม มหาวิทยาลัย/สวนงานมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ันๆ หรือไม 

นอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตร

ใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชาน้ันๆ ความคิดเห็น

จากบัณฑิตและผูประกอบการท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานเพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดยพิจารณา

หลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตร 

ท่ีองคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเร่ืองผานการอนุมัติของคณะกรรมการ

ตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก

วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ

หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ีสะทอน

การดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
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คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ท้ังในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหาร

ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุน

และการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของ

และสาธารณชน 

3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและรอบคอบ

เกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ท้ังน้ี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมี

ผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการ 

ใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน 

และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเน่ือง 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 

และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม

กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน

เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจัดในรูป

ของคณะกรรมการ ท้ังน้ี อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาท่ีมีอยู 

หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑท่ีกําหนดอยางนอย

ทุกปการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 

4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของแตละหลักสูตร 

โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้  วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทาง 

การปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 

และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน

ในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตอง

ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และ 

ทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม 

ผลการประเมนิท่ีไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน

ครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
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6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา 

ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวฒุิภายนอกท่ีมาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวชิาชีพของ

หลักสูตร เพ่ือใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานจริงท่ีจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถออกไป

ปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

สถาบันท่ีอยูในกลุมเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวาระดับ

ปริญญาตรีไมนอยกวาคร่ึงหน่ึง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผน ก เพ่ือใหสอดคลองกับ

จุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ือจูงใจนักศึกษา 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

สถาบันท่ีอยูในกลุมเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนน 

การวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทาน้ัน แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยมากพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรมี

อาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : สามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ 

2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 

ปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 

ขึ้นไป หรือ 

2. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

กรณีเลือกใชแนวทางท่ี 1 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจํา

ท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก 
= 

จํานวนอาจารยประจาํท่ีมคีุณวฒุิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนน

เต็ม 5 (รอยละ 60 สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ค1) 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
60 

หรือ กรณีเลือกใชแนวทางท่ี 2 

1. คํานวณคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 

ปท่ีผานมา เทากับ รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารย

ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน 
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คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 

รอยละของอาจารยประจําที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ในปที่ประเมิน 
- 

รอยละของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ในปกอนหนาปที่ประเมิน 

 

2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบกับปท่ีผานมา  

ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 12 สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ค1) 
 

คะแนนท่ีได = 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

x 5 
12 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน 

รอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิ

อ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (หนา 27) การนับจํานวนอาจารยประจําใหนับ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม ของ 

แตละป 

3. สวนงานสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตอง

เลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย และไมจําเปนตองใชแนวทางเดียวกันทุกป 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตอง

สงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ 

อยางตอเน่ือง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนง

ทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน : สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ค1 จะพิจารณาเฉพาะอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง

รองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5 หรือ 

2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน  

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย

รวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

กรณีเลือกใชแนวทางท่ี 1 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง

รองศาสตราจารยและศาสตราจารย = 

จํานวนอาจารยประจาํท่ีดาํรงตําแหนง 

รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 
x 100 

จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยท่ีคํานวณ

ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 30 สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุม ค1) 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

x 5 
30 
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หรือ กรณีเลือกใชแนวทางท่ี 2 

1. คํานวณคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา เทากับ รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

และศาสตราจารยในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยในปกอนหนาปท่ีประเมิน 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย = 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

และศาสตราจารยในปทีป่ระเมิน 
- 

รอยละของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารยและศาสตราจารยในปกอนหนาปที่ประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 6 สําหรับ

สถาบันอุดมศึกษากลุม ค1) 

คะแนนท่ีได = 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย

และศาสตราจารยเปรียบเทียบกบัปท่ีผานมา 
x 5 

6 

หมายเหตุ : 

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (หนา 27) การนับจํานวนอาจารยประจําใหนับ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม ของ 

แตละป 

2. สวนงานสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตอง

เลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย และไมจําเปนตองใชแนวทางเดียวกันทุกป 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธบิายตัวบงชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา

คณาจารยอยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน 

นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน/

สวนงาน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร 

สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก 

การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

สายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือ 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสราง

ขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร

ครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการในอนาคตอยางนอย 

5 ปขางหนา เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสวนงาน กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือ 

การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหา

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอก

และภายในมหาวิทยาลัย 

1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (Training Needs) ของบุคลากร ท้ังสาย

อาจารยและสายสนับสนุน เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถนําความรู 

ท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความตองการน้ีได 

ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (Competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ 

และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ  

มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน  

การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอ่ืนๆ การเขาศึกษาในโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของ 

สายงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพ่ือการปรับปรุง

แกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม รวมท้ังการสรรหา

คนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสวนงาน 

1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางท่ีควรมี 

การวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ

ผูปฏิบัติงาน และของสวนงาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน 

ที่กําหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปน 

ลายลักษณอักษร เพ่ือใหอาจารยหรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลัง 

ท่ีสวนงานวางแผนไว 

2.2 มีการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job 

Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification) รวมท้ังความสามารถ (Competencies) 

ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปน 

ใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 
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2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทาง

เดินของตําแหนงงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา–ออกของบุคลากรแตละ

กลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของ

ตําแหนงงานท่ีกําหนด รวมท้ังติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางาน 

การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุข 

ในการทํางาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบ

โดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการขอรับ

รางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืนๆ 

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานท่ีไดรับรางวัล 

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณี

พิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเล้ียง โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและ

สนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดง 

ความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการส่ือสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา และ

ผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและพัฒนางานรวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค

สุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานท่ีออกกําลังกาย สนับสนุน

ผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก

การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรูและทักษะ 

การปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนา เพ่ือให

เกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง

ตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน 
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หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา  

เปนตน 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สวนงานจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณ

แกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา

ตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

สวนงานจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 

รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายน้ันควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสวนงาน และ 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ในรอบปถัดไป 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 



61 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพ 

อยางครบถวน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียน เชน ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ  

เปนตน นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา เชน ส่ิงแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัด

จําหนายอาหาร เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ

เคร่ือง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม 

การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยางนอย

ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และ

สนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย 

ในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ

อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ

ท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมี 

การลงทะเบียนการใช Wifi กับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานดวย 

2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตอง

เทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี 

3. การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานแตละขอ อาจใชผลการดําเนินงานของสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยประกอบการดําเนินงานของสวนงาน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  

มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากตอ 

ความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาได

คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 

รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ 

มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก 

การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา 

มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู 

ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

หมายเหตุ : 

1. สวนงานจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ 

เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน 
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2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ

สวนงานท่ีไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

3. กรณีหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมี 

การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละ 

ภาคการศึกษาดวย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ทุกหลักสูตร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลาย 

สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกตางและวิธีการเรียนรู 

ท่ีหลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดวิเคราะห  

การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู รวมท้ังการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอน 

มีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวเิคราะห และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียน

การสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ 

อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เ รียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและ 

ฝกประสบการณ 

1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละ

รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน 

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชา

ระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปน้ีเปนอยางนอย 

- จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จส้ินแลว 

โดยเนนพฤติกรรมท่ีเปนผลจากการเรียนรู  ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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- ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และ

การใหคําปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะ

พัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเน้ือหาท่ีจะสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือเน้ือหาน้ันๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ีใชประกอบ 

การเรียนการสอน รวมท้ังแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติ 

แกผูเรียน 

- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียน 

การสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรูของ

ผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน 

2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกท่ีพบ

ผูเรียน 

2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ังในระหวางภาคการศึกษา 

(Formative Evaluation) และเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา (Summative Evaluation) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู

จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียน

เรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปราย

กลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 
3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผู เ รียนท่ีสะทอนให เ ห็นถึงความสามารถ 

ในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา

มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชนภายนอก

ในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรู 

ทางวิชาการท่ีทันสมัย การดําเนินการน้ีอาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนท้ังรายวิชา

หรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานท่ีภายนอก

มหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน 
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5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

อยางตอเน่ือง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวเิคราะหการสอนท่ีผานมา โดยการทํา

วิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

เหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ 

การจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยางตอเน่ือง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา

ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อส้ินภาคการศึกษา สวนงานจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัด 

การเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของ

อุปกรณและส่ือสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ 

หนังสือ ตํารา และส่ิงพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษา

ถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางไร 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล

การเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

สวนงานควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีตอไปน้ี 

- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ 

- ติดตาม วิ เคราะหผลการดํ า เ นินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร  

ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนท่ีเกี่ยวของ หรือเสนอ

การปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับท่ีสูงขึ้น 

- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียนปจจุบัน 

และผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาท่ีกําหนด 

ทุกปการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจาก 

ผลการประเมินของผูเ รียน ของผู ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา ของผูประเมินอิสระ และของผูใชบัณฑิต 

อยางตอเน่ือง 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงคซึ่งผู สําเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม  

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหงชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต

ความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

ท่ีเนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะ

ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม 

การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย

สวนงานหรือมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค 1 : 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

ครบ 6 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  

อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต

เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรหรือ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดยนําขอมูลจาก 

การสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิต 

ท่ีจําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดย

คํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ีตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติดวย มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูท่ีรับผิดชอบ 

ในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร และนํา

ขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็น 

การกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีกําหนด เพ่ือใหผูสอนแตละ

วิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาท่ีท่ีตองพัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจําเปนของรายวิชาน้ันๆ อาจมีการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูในหองเรียนกับ

นอกหองเรียน ใหผู เ รียนไดเ รียนรู ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เ พ่ือใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลก 

แหงการทํางานจริงได 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรม 

การเรียนการสอนของอาจารยท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษการจัด 
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การเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือน

รวมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน เนน

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูขั้นสูง ใชวิธีการวัด

และประเมินผลท่ีหลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะ

ทักษะการเรียนรูท่ีใชวิจัยเปนฐาน 

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปล่ียน

กิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ

ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากร 

ท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ 

3.2 สวนงาน ภาควิชา สนับสนุน สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนรูจัก

แสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) เพ่ือใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกท่ี ทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีตางๆ ท้ังในประเทศ

และตางประเทศใหนักศึกษารับรู 

4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน

มหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย 

4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ

ระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 คร้ังในระหวางการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนใหนักศึกษา

สงผลงานวิชาการใหท่ีประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการใหไดรับการคัดเลือก 

ไปเผยแพร 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ที่จัดโดยสวนงานหรือมหาวิทยาลัย 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา 

และจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสวนงาน 

โดยมีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพ 

6.1 มีการเชิญหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐ และเอกชน ผูใชบัณฑิต หรือนักวิชาการมาให

ความรู หรือใหขอมูลเกี่ยวกับประเดน็วิจยัท่ีตองการใหนักศกึษาทําเปนหัวขอวิทยานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 

คร้ัง เพ่ือใหนักศึกษาไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยท่ีสนองความตองการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีการพัฒนาทักษะ

การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน 

6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเกี่ยวของกับ

ประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพ่ือใหรับรูผลงานวิจัย และนําผลไปใชประโยชน 

6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทําเปนขาวเพ่ือ

เผยแพรตามส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู เผยแพรไปยังสถาบัน

หรือองคการท่ีเกี่ยวของ หรือนําออกเผยแพรในชวงโอกาสท่ีกําลังเกิดเหตุการณหรือสถานการณท่ีเปนปญหา 

และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยท่ีนักศึกษาผลิตไปชวยชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาได 

6.6 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธท่ีมีบุคคลหรือหนวยงานนําไปใชประโยชน โดย

อาจใชวิธีการสืบคน การอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของ

คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ

ความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบันจัดใหกับนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปน 

ลายลักษณอักษร 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสวนงาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดย

ระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ

เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 

1. การยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวม

การคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเทา 

ขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

3. การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 อาจใชผลการดําเนินงานของสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยประกอบการดําเนินงานของสวนงาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : พิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ

ภาคนอกเวลาท่ีไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จ

การศึกษา เทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน 

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจําเพ่ือ 

เล้ียงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาค

นอกเวลาใหนับเฉพาะผูท่ีเปล่ียนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทาน้ัน 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5 = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

= 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  = 
รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x 5 
100 

หมายเหตุ : 

1. ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว ท่ีไมได

เปล่ียนงานใหม ผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและ

ตัวหาร) 

2. บัณฑิตท่ีใชเปนกรอบในการสํารวจการไดงานทํา เปนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

กอนหนาปท่ีประเมิน 1 ปการศึกษา เชน ประเมินในปการศึกษา 2555 บัณฑิตท่ีสํารวจการไดงานทํา คือ บัณฑิต

ท่ีสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2554 

3. ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อยางนอย 

รอยละ 70 ของผูสําเร็จการศึกษา และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกภาควิชา 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education หรือ TQF : Hed.) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ี สกอ. ระบุ โดย

เปนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดาน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง 

TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภาหรือ

องคกรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

กรณีท่ีเปนวิชาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ดาน ตอง

ประเมินใหครบทุกดาน 

เกณฑการประเมิน : ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคํานวณ : 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต  

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมนิท้ังหมด 

หมายเหตุ : 

1. ขอมูลตองแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตครบท้ัง 5 ดาน และหรือคุณลักษณของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมของ 

แตละสาขาวิชา โดยผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 

2. บัณฑิตท่ีใชเปนกรอบในการประเมินเปนบัณฑิตท่ีทํางานหรือศึกษาตอมาแลวอยางนอย 1 ป อาจ

เปนบัณฑิตรุนท่ีสําเร็จการศึกษากอนหนาปท่ีประเมิน 2 ปการศึกษา เชน ประเมินในปการศึกษา 2555 บัณฑิต 

ท่ีไดรับการประเมินอาจเปนบัณฑิตรุนท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 

3. ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อยางนอย 

รอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา และในเชิงคุณภาพ ครอบคลุมทุกภาควิชา 

4. ผลการดําเนินงาน หรือขอมูลท่ีใชในการประเมินอาจใชผลการสํารวจของสวนงานเอง หรือ

ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การสํารวจของกองแผนงาน มจพ. เปนตน 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ผลงาน : ปปฏิทิน 

  ผูสําเร็จการศึกษา : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัย

สําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถ

ดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ 

นักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือ

บทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 

การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ 

และตองเปนผลงานท่ีผานการกล่ันกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการ

พิจารณาดวย 

บทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธท่ีไดรับการตีพิมพ และสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ 

Conference Paper หรือ Review เทาน้ัน 

บทความท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน

บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว ซึ่งอาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสก็ได 

การนับบทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธท่ีไดรับการตีพิมพ หรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรใหนับ

ตามปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน ในกรณีท่ีบทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธท่ีตีพิมพ หรือผลงาน

สรางสรรคท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา 1 คร้ัง ใหนับไดเพียง 1 ผลงาน ท้ังน้ีจะ

นับเมื่อบทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือเผยแพรไปแลว 

การนับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหนับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด (รวมทุกแผนการศึกษา) โดยนับตามปการศึกษา 

กําหนดระดับคุณภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพ และระดับคุณภาพของงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี 

ระดับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) 

0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1.00 มกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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ระดับคุณภาพของงานสรางสรรคที่เผยแพร 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (เปนโครงการ

รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน) 

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (เปนการเผยแพรเฉพาะ 

ในกลุมอาเซียน โดยมีอยางนอย 5 ประเทศเขารวม นับรวมประเทศไทยดวย) 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (เปนการเผยแพรท่ีเปดกวาง

สําหรับทุกประเทศ โดยมีอยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

หมายเหตุ : 

1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

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

อินโดนีเซีย 

2. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ เปนการใหคะแนนตาม

แหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 คารอยละของ

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 25 

สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

= 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

x 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
x 5 

25 



76 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ผลงาน : ปปฏิทิน 

  ผูสําเร็จการศึกษา : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัย

สําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีแสดงถงึความเปนผูนําทางความคดิ ความสามารถ

ดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ 

นักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ

ปริญญาเอก 

บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมเีฉพาะ Article หรือ Conference 

Paper หรือ Review เทาน้ัน 

บทความท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน

บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว ซึ่งอาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสก็ได 

การนับบทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพ หรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรใหนับตามปปฏิทิน

ท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน ในกรณีท่ีบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพ หรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรเปน

ผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา 1 คร้ัง ใหนับไดเพียง 1 ผลงาน ท้ังน้ีจะนับเมื่อบทความจาก

วิทยานิพนธ หรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือเผยแพรไปแลว 

การนับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหนับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท้ังหมด โดยนับตามปการศึกษา 

กําหนดระดับคุณภาพของบทความวิจัยท่ีตีพิมพ และระดับคุณภาพของงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี 

ระดับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 
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ระดับคุณภาพของงานสรางสรรคที่เผยแพร 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (เปนโครงการ

รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน) 

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (เปนการเผยแพรเฉพาะ 

ในกลุมอาเซียน โดยมีอยางนอย 5 ประเทศเขารวม นับรวมประเทศไทยดวย) 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (เปนการเผยแพรท่ีเปดกวาง

สําหรับทุกประเทศ โดยมีอยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

หมายเหตุ : 

1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

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

อินโดนีเซีย 

2. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ เปนการใหคะแนนตาม

แหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 คารอยละของ

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 50 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณรอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

= 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

x 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
x 5 

50 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมท้ังพิจารณา

จากความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารยติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเน่ือง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารย

พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน : แปลงคาดัชนีคุณภาพอาจารย เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยดัชนีคุณภาพอาจารย 

ท่ีกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 ขึ้นไป 

กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณดัชนีคุณภาพอาจารย 

ดัชนีคุณภาพอาจารย = 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 

 
จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด 

2. แปลงคาดัชนีคุณภาพอาจารยท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
ดัชนีคุณภาพอาจารย 

X 5 
6 

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยประจําใหนับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา

ท้ังอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ กรณีท่ีเปนอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจํา 

ท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (หนา 27) 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ 1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดข้ึนใหสอดคลอง

กับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ 2) การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังน้ี เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนา

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

Higher Education, TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 2 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ท้ัง 2 ตัวบงชี้ คือ 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน 

โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปน้ี 1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและการใช

ชีวิต 2) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา  

แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสาร 

ความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ 3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 

ท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

หมายเหตุ : ในกรณีสวนงานยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

1.1 สวนงานจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต 

ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสวนงานสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา 

1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม คํานึงถึง

สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ท่ีทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดท่ัวถึง มีระบบการชวยเหลือนักศึกษา 

ในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปนทางการหรือ 
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ไมเปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา 

1.3 สวนงานหรือมหาวิทยาลัย เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการหรือใหคําปรึกษา

สําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเร่ืองรองทุกขของนักศึกษาท่ีขอใชบริการตลอดเวลา อาจ

มีการจัดบริการสายดวน (Hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาวิกฤติและ

ตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรือ

หนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของสวนงานหรือมหาวิทยาลัย 

ท่ีจะดูแลได 

1.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา 

แกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปนระยะๆ เพ่ือ

สรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา เพ่ือ

รวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา 

1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 

2.1 สวนงานจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีทันสมัยและ 

ท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจําเปนตองรู 

2.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 

2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแหลงดูงาน แหลง

ฝกประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพ 

ท่ีเหมาะสมตอไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก 

ในการดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน 

3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผู เกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ 
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

4.1 มีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต จดหมายขาว ฯลฯ 

สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา

ความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 

4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณ

เปนระยะๆ 

4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวม 

ในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณท่ีดี 

แกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศกึษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําใหศิษยเกา

และอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ในฐานะผูใหและผูรับ 

4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวชิาการและวชิาชีพเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับศิษยเกา

เปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 

5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ

ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

6.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในมหาวิทยาลัย ระดับภาควิชา ฝาย กอง หรือสวนงานมีระบบ 

การติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษย เกา มีการมอบหมายผู รับผิดชอบ 

ในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแกผูรับผิดชอบ 

และผูบริหารระดับสวนงาน/มหาวิทยาลัย 

6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไปจาก

คะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการท่ีอยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการดานใด 

ท่ียังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหต ุปญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทาง 

การปรับปรุงการใหบริการ ท้ังน้ี ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทาง 

การแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา 

การจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมีการจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานท่ียังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
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7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพของ 

การใหบริการทุกดานตามแผนท่ีกําหนด 

7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ีสวนงาน/

มหาวิทยาลัยจัดใหทุกดานอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ 

การใหบริการในระยะตอไป 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ

ครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา 

เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะ

ทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา/

องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ

โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

จากกิจกรรมตอไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

1.1 สวนงานหรือมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

ท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ท้ังน้ี

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย/สวนงาน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพ่ือพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับ

การศึกษา 

1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย  

ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ท่ีนอกเหนือจาก

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

สวนงานมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไข

ใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรม 

ท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสวนงาน 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม 

ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท

สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนงานควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวนงานตองสงเสริมการจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรมตอไปน้ี 

ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการ

รวมอยูดวย 
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3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม ตองจัดทํา

ขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สวนงาน) 

โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก 

วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการ

ประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนาน้ีมาใชประกอบ 

การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม 

3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําขอเสนอ

โครงการท่ีถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

4.1 สวนงานใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตางๆ เชน 

กิจกรรมการจัดการความรู (KM : Knowledge Management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน  

(ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือใหนักศึกษากลุมอ่ืนรับรูรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ 

วางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ 

4.2 ในระดับมหาวิทยาลัย อาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบัน

ภายนอก เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสรางเครือขาย 

การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ท้ังน้ี มหาวิทยาลัย/สวนงานควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ระหวางสถาบันดวย 

4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัดเวทีหรือ

การประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของ 

แตละสถาบัน รวมท้ังการแลกเปล่ียนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา 

4.4 อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหวาง

สถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพ่ือเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนประสบการณในการจัดกิจกรรม

นักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 สวนงานมีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 

5.2 สวนงานกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด

กิจกรรมมาสังเคราะห เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละรอบป 

5.3 สวนงานมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกันคุณภาพ

ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาจากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
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5.4 สวนงานมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ในปตอไป 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1 สวนงานมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและ 

ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการวิเคราะห

คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานท่ียังไมบรรลุผลเทาท่ีควร 

6.2 สวนงานนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดในการพัฒนา

นักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและ 

ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของพันธกิจ

สถาบัน ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะ

ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผน 

การวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารย 

มีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ 

ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพร 

อยางกวางขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจยัของชาติ (พ.ศ.2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 6 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. จํานวน 3 ตัวบงชี้ และ 

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดย 

มีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมกีลไกสงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน ท้ังดาน

การหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย  

การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของสวนงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือสวนงาน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ 

สวนงาน อยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน 

การวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค  

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

มหาวิทยาลัย หรือสวนงาน 

หมายเหตุ : 

1. การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานแตละขอ อาจใชผลการดําเนินงานของสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยประกอบการดําเนินงานของสวนงาน 

2. การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

ในเกณฑมาตรฐานขอ 5 สําหรับบางสวนงานอาจไมจําเปนตองมีครบท้ัง 4 ประเด็นตามท่ีระบุ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับ 

อัตลักษณ หรือบริบทของสวนงาน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวจิัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน

การวิจัยของสวนงาน และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

1.1 สวนงานควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงาน บุคคลหรือ

กลุมบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ  

ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพ่ือบรรลุตามเปาหมาย

ของแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ 

การบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากน้ัน 

อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

ใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน  

1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดใหนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรคซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย  

3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของ

อาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) หรือเขารวมการจัด

แสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของ

นักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 

5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน 

เปนตน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณ 

การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน วางแผน และ

รับเขาบุคคล (ท้ังอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ท้ังจากในประเทศและตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทางกํากับ 

และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานท่ีไดรับ

การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานท่ีชัดเจนท่ีตองปฏิบัติ 
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3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล 

กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเร่ิมจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับการแนะนําหรือ 

การรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับ

บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยท่ัวไป สงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัย

ชั้นนํานอกมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ เปนแนวทางหน่ึงท่ีทําใหไดรับความรูและประสบการณท่ีมีคุณคา 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การสงเสริม 

การทํางานวิจัยเปนทีมท่ีประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก 

และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ท้ังน้ีเพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเน่ือง 

3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของแกอาจารยและนักวิจัย 

ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัลสําหรับ

นักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆ ในมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใหเหมาะสมและ 

จูงใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน เพื่อ เปนทุนวิจัยหรือ 

งานสรางสรรค 

ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังน้ัน มหาวิทยาลัย

หรือสวนงานจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยเหลาน้ีมีโอกาส

สรางผลงานท่ีสามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในโอกาสตอไป 

สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกน้ัน มหาวิทยาลัยหรือสวนงานอาจจัดใหมีระบบ

สนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุนภายในประเทศ

และตางประเทศ ท่ีอาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ันอาจจัดใหมีคณะ

ผูเชี่ยวชาญเปนพ่ีเล้ียงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยังแหลงทุนตางๆ 

และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลาน้ันใหเหมาะสม เพ่ือมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

หรือสวนงาน 

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานควรจัดหาทรัพยากรและ/หรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากร 

อยางเพียงพอ ท้ังงบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบ

สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมการวิจัย ดังน้ี 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร

งานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล หรือผลงาน

ตามความตองการของประเทศ หรือของทองถิ่นอยางตอเน่ืองนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุน 

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
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ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะ

หรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) เปนตน 

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทท่ีเปนจุดเนนของมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงาน ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ศูนยเคร่ืองมือระดับสูงท่ีจําเปน

ท่ีหลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเคร่ืองมือระดับสูงดังกลาว 

ก็ตองจัดระบบผานเครือขายท้ังในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอ่ืนได เพ่ือไมใหเปนอุปสรรค

ตอการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปเอกสาร (Hard Copy) และ

ส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย โดยเฉพาะ

ในชวงลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทางวิชาการ (Sabbatical Leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปน้ี 1) ขอมูล

ดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ขอมูลดานการวิจัยและงาน

สรางสรรคของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน ท้ังปจจุบันและผลงานท่ีผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน

ขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานในการเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานในการสงเสริมการนําผลงานวิจยัและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริม

ดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานจัดใหมี ระบบประเมินผลสํา เ ร็จของการสนับสนุนทุกดาน 

อยางสม่ําเสมอ โดยการมีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ท้ัง 

ในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถ

แสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย”  

ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมิน

ระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมท่ีตอง

ทําเพ่ือการปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีตองใช 

หากจําเปน กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ

ดานการวิจัยตามท่ีกําหนด 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2  : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยัง

คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน สถาบันตองจัดระบบ

สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ 

เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  

สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน

จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 : 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตร 

หมายเหตุ : การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานแตละขอ อาจใชผลการดําเนินงานของสวนกลาง

ของมหาวิทยาลัยประกอบการดําเนินงานของสวนงาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

ครบ 6 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพหรือ

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer Review ในประเด็น

ตอไปน้ี เชน 1) การจัดใหมีพ่ีเล้ียงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในท่ีประชุม

วิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารยและ

นักวิจัย ท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอ

ผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ 

การตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ท้ังน้ีการสนับสนุนดังกลาวอาจ

แตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละสถาบัน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดยยังคง

ความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรผลงานท่ีนาจะเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป จัดใหมีการสัมภาษณ

อาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูท่ีนาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได  

จัดหมวดหมูความรูท่ีไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

นําองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 เผยแพร 

สูสาธารณชนผานส่ือตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเร่ิมจากการวางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผน ตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับ นอกจากน้ัน 

การประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา 

ชุมชน และองคกรภายนอกท้ังรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย 

หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง 

การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอน วิธีการ และ

ผูรับผิดชอบเพ่ือเปนส่ือกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับองคกร

ภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัย
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จากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีตองการรับบริการวิจัยในเร่ืองเฉพาะใดๆ จาก

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน (Consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเร่ิม ประสานงาน 

หรือสงเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (Start   

up Company) เปนตน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ 

ในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของแกอาจารย 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจากผลของงานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรค 

นอกจากน้ัน ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย 

นักวิจัยและของมหาวทิยาลัยในผลประโยชนท่ีเกดิขึ้นจากการซือ้ขาย หรือทําธุรกิจท่ีเปนผลจากงานวิจัย โดยเปน

หลักเกณฑท่ีโปรงใส เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร 

วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวย 

ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) การใหความรู

และคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิก 

ใหคําปรึกษา 2) ชวยรางคําขอและยืน่ขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงาน

เทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพ่ือใชประโยชน 

เชิงพาณิชย เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : เงินสนับสนุนงานวิจัย : ปปฏิทิน 

  จํานวนอาจารยและนักวิจัย : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  ปจจัยสําคัญท่ีสง เส ริมสนับสนุนให เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน

จากภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยาง 

มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ 

ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน : 

แปลงจํานวนเงินตอจาํนวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจาํเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 ตามเกณฑของ

แตละกลุมสาขาวชิา สําหรับสถาบันกลุม ค1 จาํแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา ดังน้ี 
 

กลุมสาขาวิชา 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ของแตละกลุมสาขาวิชาในสวนงาน 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา = 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

ตอจํานวนอาจารยและนักวจิัยประจํา ท่ีกาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหต ุ : 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงาน

จริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน 

ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตงลงรวมกันของสวนงานหรือสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ 

กรณีท่ีไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสวนงานหรือสถาบัน 

4. สําหรับโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาการดําเนินงานท่ีระบุในโครงการมากกวา 1 ป กรณีท่ีมี

หลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัยแตละปไวอยางชัดเจน ใหแบงเงินตามหลักฐานท่ีระบุในแตละป 

กรณีท่ีไมไดระบุไว ใหแบงเงินตามสัดสวนงานในแตละป 

5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนาม 

ในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุน 

ท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

6. ในกรณีท่ีในสวนงานประกอบดวยหลายกลุมสาขาวิชา ใหคํานวณคะแนนท่ีไดแยกแตละกลุม

สาขาวิชากอน แลวจึงนําคะแนนท่ีไดของแตละกลุมสาขาวิชามาคํานวณเปนคะแนนของสวนงาน โดยคะแนน

ของสวนงานเปน ดังน้ี 
 

คะแนนท่ีไดในระดับสวนงาน  = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสวนงาน 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค : ปปฏิทิน 

  จํานวนอาจารยและนักวิจยั : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพและจํานวน

ผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference 

Paper หรือ Review ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

บทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับได

เฉพาะท่ีเปนบทความวิจยัฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรท่ีนํามานับได ตองเปนการเผยแพรงานสรางสรรคในลักษณะ 

ส่ิงตีพิมพ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเปน 

การนําเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆ สูสาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพ

ผลงานกอนการเผยแพร เชน มีคณะกรรมการกล่ันกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ท้ังน้ี แหลงเผยแพรตอง

เปนแหลงเผยแพรท่ียอมรับในวงวิชาการ (ดูคําอธิบายในหนา 30) 

การนับบทความจากผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร ใหนับรวมผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (นับรวมของผูท่ีลาศึกษาตอดวย) โดยใหนับตามปปฏิทินท่ีตรงกับ 

ปการศึกษาท่ีประเมิน ในกรณีท่ีบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิม

แตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกกวา 1 คร้ัง ใหนับไดเพียง 1 ผลงาน ท้ังน้ีจะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัย

หรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือเผยแพรไปแลว โดยผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไมสามารถ

นับเปนผลงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือศิลปนิพนธได 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด ใหนับตามปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

กําหนดระดับคุณภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพ และระดับคุณภาพของงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี 

ระดับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
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คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

ระดับคุณภาพของงานสรางสรรคที่เผยแพร 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (เปนโครงการ

รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน) 

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (เปนการเผยแพรเฉพาะ 

ในกลุมอาเซียน โดยมีอยางนอย 5 ประเทศเขารวม นับรวมประเทศไทยดวย) 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (เปนการเผยแพรท่ีเปดกวาง

สําหรับทุกประเทศ โดยมีอยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

หมายเหตุ : 

1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

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

อินโดนีเซีย 

2. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ เปนการใหคะแนนตาม

แหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

3. ในกรณีท่ีบทความวิจัยตีพิมพรวมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะนับไดเมื่ออาจารยเปน

เจาของโครงการวิจัยน้ัน 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด เปนคะแนนระหวาง  

0 – 5 จําแนกเกณฑการประเมินเปน 3 กลุมสาขาวิชา ดังน้ี 
 

กลุมสาขาวิชา 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 20 ขึ้นไป 

วิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 20 ขึ้นไป 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 10 ขึ้นไป 
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สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีตีพิมพหรือ

เผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 

รอยละของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

= 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

x 100 
จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

X 5 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

ในกรณีท่ีในสวนงานประกอบดวยหลายกลุมสาขาวิชา ใหคาํนวณคะแนนท่ีไดแยกแตละกลุมสาขาวชิา

กอน แลวจึงนําคะแนนท่ีไดของแตละกลุมสาขาวชิามาคาํนวณเปนคะแนนของสวนงาน โดยคะแนนของสวนงาน

เปน ดังน้ี 
 

คะแนนท่ีไดในระดับสวนงาน  = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสวนงาน 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค : ปปฏิทิน 

  จํานวนอาจารยและนักวิจยั : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและ

รายงานการวิจัย โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของของอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนําไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสู

การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐาน

ปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือไดรับ 

การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงาน

โดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถ

นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีดังน้ี 

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ือง

ตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดาน 

การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ

เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน เปนตน 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาส่ิงประดิษฐ 

หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 

กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมิน

ไว 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 

หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ หรือการรับรอง/การตรวจ

รับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 
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การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ใหนับจากวันท่ีนําผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคมาใชและเกิดผลอยางชัดเจน โดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได การนับใหนับ

ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอดวย) ตามปปฏิทินท่ีตรงกับ 

ปการศึกษาท่ีประเมิน ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการใช

ประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใช

ประโยชนท่ีไมซ้ํากัน 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด ใหนับตามปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ท่ีนําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดย

กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใช

ประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชน 

= 
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  = 
รอยละของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

X 5 
20 

หมายเหตุ : 

1. ตองมีหลักฐานรับรองการนําไปใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ ท่ีระบุรายละเอียด

การนําไปใชประโยชนท่ีชัดเจน 

2. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีดําเนินการตามความตองการ หรือรับทุนสนับสนุนจากหนวยงาน/

องคกรภายนอก ถามีหลักฐานการสงมอบหรือตรวจรับงานสามารถนํามาใชอางอิงได โดยไมจําเปนตองมีหนังสือ

รับรองการใชประโยชน 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษถึงการนําไปใชประโยชนโดยหนวยงาน/องคกร หรือชุมชนภายนอก 

เชน ปรากฏในส่ือมวลชนแขนงตางๆ ถึงการนําไปใชประโชยน สามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ผลงานวิชาการ : ปปฏิทิน 

  จํานวนอาจารยและนักวิจยั : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห 

สังเคราะห วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาท่ีจนเกิดผลดีตอ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา 

(Textbook) หรือหนังสือ (Book) ท่ีผานกระบวนการกล่ันกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ 

กพอ. เร่ืองหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูท่ีสะทอน

มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดทําในรูปของ

บทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหา

ท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรู 

ท่ีเกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอานท่ัวไป 

โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง 

ท้ังน้ีจะตองเปนเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคงและใหทัศนะของผูเขียน 

ท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชา 

ท่ีเกี่ยวเน่ือง 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ใหนับผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวจิัยประจําท้ังหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอดวย) โดยเปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ

ของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่ง 

มีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และผลงานจะตองเกินรอยละ 50 

ของชิ้นงาน ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการตีพิมพเพียงคร้ังเดียวตองานวิชาการ 1 ชิ้น ไมนับซ้ํา

กรณีท่ีไดรับการตีพิมพหลายคร้ัง การนับใหนับตามปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดใหนับตามปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
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ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ตํารา หรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

1.00 ตํารา หรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

หมายเหตุ : 

1. รายชื่อวารสารท่ีไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2. การนับตํารา หรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการ ใหนับ ณ วันท่ี สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับ 

การรับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดย

กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 10 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณรอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการรับรอง

คุณภาพตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

รอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

= 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

x 100 
จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

X 5 
10 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

หลักการ 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ 

ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบัน 

มีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจให เปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย 

ตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน 

และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน

ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 

ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชน 

ใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารย 

อันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษา และ

เปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ตัวบงชี้ 
จํานวน 4 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ และ 

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย 

สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัด 

โครงสรางสถาบันเพ่ือเปนกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยง

กับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ : 

1. การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 อาจใชผลการดําเนินงานของสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยประกอบกับการดําเนินงานของสวนงาน 

2. เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอท่ี 2 

และขอท่ี 3 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการทางวิชาการดานตางๆ ท่ีสัมพันธ

กับพันธกิจของสวนงาน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอม 

ท้ังในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลา และจิตแหงการบริการ (Service Mind) ในการใหบริการทางวิชาการ 
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แกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของ 

การใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทน

ระหวางภาระงานดานตางๆ ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน สังคมตาม

ความถนัดและจุดเนนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

ในการใหบริการทางวิชาการน้ีควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสู 

การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

ประจําดานอ่ืนๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนําผลการวิจัยไปสู

การใชประโยชนจริงท่ีตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นําความรู ประสบการณจาก

การใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย เปนตน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนท้ัง 

ผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสวนงาน ความรวมมือรวมใจของ

บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานกําหนดไว 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ 

การเรียนการสอนและการวิจัย 

สวนงานนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิท่ีไดอยางสม่ําเสมอ

และเปนรูปธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนอง 

ความตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตาม

ศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก 1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ

ทางวิชาการ 2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ 3) ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการ

และการเผยแพรความรูน้ันท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ

ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนและ

ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 



109 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพท่ีจะใหบริการมารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสราง

เครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการ

ในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงของการปรับปรุงปญหาท่ีเกิดขึ้นหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของ 

สถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา และจัดใหมีชองทาง 

ในการส่ือสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร

ผูใหบริการ ท้ังในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การส่ือสาร การชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการ

และประชาชน 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ 

ทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ 

ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลา

ในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมท้ังการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ โดยจัดใหมี

ระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และเผยแพรสูสาธารณชน 

สวนงานมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการ 

ในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน ซึ่งรวมท้ังผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปล่ียน

ความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางส่ือการเรียนรูตางๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูล 

การบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8 : ผลการนํ าความรูและประสบการณจากการใหบ ริการวิชาการมาใช 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การใหบริการทางวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของ

ชุมชนหรือสังคมหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการ

หรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ การบริการทางวิชาการเปน 

การบริการท่ีมีคาตอบแทน และบริการทางวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนา

หรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย อาจเปนการตอยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา บทความ หรืองานวิจัย ขยายผลไปสูการปรับปรุง

รายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

เกณฑการประเมิน : แปลงคารอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการท่ีนํามาใชในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัยตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณรอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัยตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

= 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

x 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของจาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวชิาการ 

ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
X 5 

30 

หมายเหตุ : 

1. โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย 

ท่ีนับในตัวตั้งจะตองมผีลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเสร็จส้ินในปท่ีประเมิน และโครงการ/

กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีเปนตวัหารตองเปนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีดําเนินการในปท่ีประเมิน 
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โครงการ/กิจกรรมหน่ึงๆ จะนํามาใชในการพัฒนาเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะใช

ในการพท้ังการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได กรณีท่ีมีการนํามาใชมากกวา 1 ประเภท ใหนับไดเพียง 1 คร้ัง 

2. การบริการทางวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. ในแตละปท่ีประเมิน จะตองมีท้ังโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีนํามาใชประโยชน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีนํามาใชประโยชนในการพัฒนา 

การวิจัย ท้ังน้ี ในแตละโครงการ/กิจกรรมไมจําเปนตองมีท้ังสองประเภท จึงจะถือวามีผลการดําเนินงานท่ีคิดเปน

คะแนนได มิฉะน้ัน ถือวาไดคะแนนเปนศูนย 



112 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการ

ท่ีมหาวิทยาลัย/สวนงานจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอก

สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือยั่งยืน  

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

หมายเหต ุ : 

1. ตอเน่ือง หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป 

2. ยั่งยืน หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป 

3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

หมายเหตุ : 

การประเมินตามตัวบงชี้น้ี อาจใชโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการมาแลวอยางตอเน่ือง หรือกรณีท่ีเปน

โครงการ/กิจกรรมใหม ตองเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการประจําสวนงานวาเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีตอเน่ืองในอนาคต โดยแสดงใหเห็นถึงความตอเน่ือง

ยั่งยืน ทําใหชุมชน/องคกรภายนอกมีความเขมแข็ง สามารถพึงพาตนเองได โดยการประเมินจะพิจารณาจาก

ความเปนไปไดของโครงการ/กิจกรรม 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน 

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย

อาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับ 

พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะ

และวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีขึ้น 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 3 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ และ 

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของ

สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน 

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับ 

ในระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สวนงานมีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบสงเสริม

ใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทาง 

ท่ีกําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนดผูรับผิดชอบ  

มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวบงชี้ดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและ

วัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและ 

มีการนําสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

สวนงานสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียน 

การสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไปผสมผสานเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และท่ีจัดโดยองคการนักศึกษา 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

3.1 มหาวิทยาลัยหรือสวนงานมสีถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศลิปะและวัฒนธรรม เชน 

หอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะ

และวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 มหาวิทยาลัยหรือสวนงานจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสาร

ระดับหนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเน่ืองในการดําเนินงาน 

3.3 มหาวิทยาลัยหรือสวนงานมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือ

กับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง  

เปนระบบอยางชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติ

และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน 

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.1 สวนงานมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญ

และมีการเผยแพรสูสาธารณะ 

6.2 สวนงานไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากร

หรือเปนท่ีประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกร ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 สวนงานมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร

ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง เปนท่ียอมรับ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้คุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและ

สังคม เปนพันธกิจหลักประการหน่ึงท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงตระหนักท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริม 

สนับสนุน เพ่ือใหสังคมในสถาบันอุดมศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยาง 

ท่ีนาศรัทธา และเปนท่ียอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจ 

ไดตอเน่ืองท่ีมั่นคงและยั่งยืน โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนและสามารถประเมินผลได 

ศิลปะ คือ งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุขแกผูคน สภาพแวดลอม และ

สังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและความสําคัญของศิลปะ ตลอดจน

เปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง เชน เร่ือง

ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 

รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล 

เปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันท่ีดีควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐานของ

วัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณคา สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมท่ีแสดงความเปน

อุดมศึกษาท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทางปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ และ

จิตใจ การมีนํ้าใจเสียสละและการมีสวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําท่ีดีและเปนท่ีพ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรม

ในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยท่ีนาศรัทธาเปนท่ียอมรับ มีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย และพัฒนา

แนวทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบ 

วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดย 

มีแผนในการพัฒนา ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถรูจัก

เลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางมแีผนท่ีเปนระบบเกี่ยวกบัความงาม

ทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคมในแนวทางท่ีดีขึ้น โดย 

มีเปาหมายท่ีชัดเจน และเปนท่ียอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสรางส่ิงใหมตองไมเปน 

การทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรม

ใหมท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีนวัตกรรมใหม ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบสังคม 

และความนิยม เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจ มีความเจริญกาวหนาอยางสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสงผล

ตอการรับรูและความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษยท่ีงดงาม สามารถ

อยูรวมกันในสังคมท่ีเขาใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและ

วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพ่ือการดํารงรักษสืบตอไป 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

2. ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางม ี

ความสุนทรีย 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม

อยางสม่ําเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ : 

1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 

2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ี

แวดลอม ไมส้ินเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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4. การพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 5 

ใหใชการวิเคราะหขอมูลภาพรวมของบุคลากรและนักศึกษารวมกัน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

สวนงานตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสวนงานทําหนาท่ี 

ในการกํากับดูแลการทํางานของสวนงานใหมีประสิทธิภาพ สวนงานจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี

คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหาร

ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ่ือสถาบันท่ีเปนเลิศ 2009-2010 

7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต 

ใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 

9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 4 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. คือ 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือคณะกรรมการ

ประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน หากคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารมีวิสัยทัศน 

เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชน 

เขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา  และกํากับดูแล ติดตามผล 

การดําเนินงานของสวนงานไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหสวนงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. คณะกรรมการประจําสวนงานปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสวนงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสวนงานไปยังบุคลากรในสวนงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของสวนงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการบริหารงานของสวนงาน และผูบ ริหาร 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑมาตรฐานขอท่ี 6 ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการตามนิยามศัพทท่ีระบุไว 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. คณะกรรมการประจําสวนงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและ 

มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

1.1 คณะกรรมการประจําสวนงานทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสวนงาน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอบังคับตางๆ อาทิ ขอบังคับ

ท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและสวนงาน และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสวนงาน เพ่ือใหทราบถึง

บทบาทหนาท่ีท่ีมีตอมหาวิทยาลัยและสวนงานกอนจะปฏิบัติหนาท่ี 

1.2 คณะกรรมการประจําสวนงานกํากับดูแลสวนงานไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวาง

ผูบริหารสวนงานและคณะกรรมการประจําสวนงาน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศ รวมท้ังทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการประจําสวนงาน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน 

ตอสาธารณชน 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร 

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาสวนงาน 

2.1 ผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา

วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) 

ของงานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหอาจารย บุคลากร 

มีโอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา 

หรือการปรับปรุงกระบวนการหลักของสวนงาน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู 

ของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และ 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคา 

ของการใชจายเงินงบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยและสวนงานอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล 

และการรายงานขอมูล กับประโยชนท่ีจะไดรับ 

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงาน

และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสวนงานใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหาร

สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 

2 คร้ัง และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 
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3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสวนงานไปยังบุคลากรในสวนงาน 

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุม

ผูบริหาร อยางนอยปละ 1-2 คร้ัง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

สภาพการณยิ่งขึ้น พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมาย 

ทุกระดับท่ีเกี่ยวของ 

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสวนงานอยางครบถวน 

รวมท้ัง การติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงาน 

ในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส่ือสารภายใน โดยใชส่ือตางๆ  

ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ 

ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผูบริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจ 

ในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบ

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเส่ียงอยูในระดับ 

ท่ียอมรับได 

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปน

ประจําอยางตอเน่ือง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ โครงการพัฒนา

องคการใหคลองตัว (Lean Organization) เปนตน 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสวนงานเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น

อยางตอเน่ืองหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานท่ีหนางาน (On – the – job 

training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพ่ือการแลกเปล่ียนความรู และ

ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชน

นักปฏิบัติ (Community of Practices) เปนตน 
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6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของสวนงาน 

ใหไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสวนงาน และคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยใหสอดคลอง 

กับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝาย 

ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและ

รายงานการเงินของสวนงานเสนอตอคณะกรรมการประจําสวนงานเปนประจําทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน

ของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสวนงานเสนอตอคณะกรรมการประจําสวนงานเปนประจําทุกป 

7. คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการบริหารงานของสวนงานและผูบริหารนํา 

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

7.1 คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการบริหารงานของสวนงานและผูบริหารตามท่ีระบุ

ไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคล

ผูบริหาร และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงท่ีทํารวมกันระหวางคณะกรรมการประจํา

สวนงานและผูบริหาร 

7.2 คณะกรรมการประจําสวนงานควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 

กลาวคือ ใชหลักการท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือ

ปรับปรุงสวนงานใหเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประจํา 

สวนงานไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอคณะกรรมการประจําสวนงานในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดย 

มีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 

เพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผู รู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร

จัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึง

ขอมูล  และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู

ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สวนงาน อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) เ พ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู ท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(Explicit Knowledge) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปน

ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) 

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง 

กับแผนกลยุทธของสวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.1 สวนงานควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ 

สวนงาน วามีประเด็นใดท่ีมุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือนํามาใชในการกําหนด 

แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกบัแผนกลยุทธของสวนงาน โดยอยางนอย

ตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.2 บุคคลท่ีเกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรูอาจประกอบดวย คณบดี/ผูอํานวยการ  

รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนางานท่ีกํากับดูแลดาน

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของ 

สวนงาน 

1.3 สวนงานควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเร่ืองการพัฒนาทักษะ ความสามารถ

ของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย รวมท้ัง

ประเด็นการจัดการความรูท่ีสวนงานมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู 

ท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายในสวนงาน เปนตน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

2.1 กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

อยางนอยควรเปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารย หรือนักวิจัย 

ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีสวนงานมุงเนน 

2.2 สวนงานควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของอาจารยหรือ

นักศึกษาในแตละภาควิชาหรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีสะทอน 

อัตลักษณของสาขาวิชาน้ันๆ เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหได 

องคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด 

3.1 สวนงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ และผลงาน

ทางดานวิจัย รวมท้ังผลงานดานอ่ืนๆ ท่ีสวนงานมุงเนนมาถายทอดความรู  เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม  

อยางสม่ําเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเจาของความรู  

เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

3.2 สวนงานควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสวนงาน เชน  

การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
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และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากร

อยางเหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ 

แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา 

เปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ 

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพ่ือใหบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ

เผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองใหเกียรติ 

แกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา 

ที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมท่ีได 

จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสม

กับบริบทของหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น

ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู 

มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสวนงาน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร 

หรือกลยุทธของสวนงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สวนงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับ 

กับนโยบายและการวางแผนระดับสวนงาน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ

ผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน 

การดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน ท้ังน้ี ระบบดังกลาวตองมีความสะดวก 

ในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสวนงาน โดยอยางนอย 

ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานขอท่ี 5 ใชผลการดําเนินงานของสวนกลางของ

มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

1.1 สวนงานควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปดวยผูบริหารดาน

ระบบสารสนเทศของสวนงาน และกลุมผูบริหารท่ีเปนผูใชระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน 

1.3 ระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี

เปนอยางนอย 

- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 
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- ความสอดคลองของแตละระบบท่ีมีตอแตละกลยุทธของสวนงาน 

- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน 

- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชในแตละระบบ ท้ัง Hardware Software (System 

Software และ Application Software) Database Peopleware และ Facilities อ่ืนๆ 

- งบประมาณท่ีตองการใชในแตละระบบ 

- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 

- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสวนงาน โดย 

อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ

สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศท่ีนําขอมูลจากระบบ

สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน 

มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเปนพันธกิจของสวนงานได 

อยางครบถวน ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืนๆ รวมท้ังเปนขอมูล

เพ่ือใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลา 

ในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกคร้ัง 

ท่ีมีการใชระบบ หรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสวนงานควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผูใช

ระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ 

4.1 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.2 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 

4.3 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก  ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 

ในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 



129 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพ่ือใหสวนงานมีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม 

และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน 

ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ

ความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับ

และควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด 

เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหมั่นใจวา

ระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายของสวนงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน 

ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสวนงาน จากตัวอยางตอไปน้ี 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงาน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของสวนงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะห

ในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา 

สวนงาน และมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําสวนงาน 

ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

หมายเหตุ : 

1. คะแนนการประเมินจะเทากับศูนย (0) หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสวนงาน 

ในรอบปการประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือ 

ตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสวนงาน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสวนงาน 

ในการควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบ 

ท่ีชัดเจน 

ตัวอยางความเส่ียงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร

ภายในสวนงาน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสวนงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได แตไมพบ

แผนการจัดการความเส่ียงหรือไมพบความพยายามของสวนงานในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. สวนงานหรือหนวยงานภายในเส่ือมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเน่ืองมาจาก

ปจจัยตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน 

3. สวนงานหรือหนวยงานภายในขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือ 

ไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

สงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง 

การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สวนงานมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ 

ลดผลกระทบสําหรับความเส่ียงท่ีทําใหเกิดเร่ืองรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสวนงาน 

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได

กําหนดไวลวงหนา 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดใหประเมินตัวบงชี้ น้ีตาม

ปงบประมาณ เน่ืองจากระบบบริหารความส่ียงของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามปงบประมาณ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทน 

ท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสวนงาน 
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1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย หรือ

แนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของสวนงาน 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงในประเด็นตางๆ เชน 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงาน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- ความเส่ียงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสวนงาน 

2.1 วิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสราง 

ความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเส่ียงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและ

สงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และ

ทรัพยสินของสวนงานเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเส่ียงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับคน 

อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก

ความเส่ียง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก 

การวิเคราะหในขอ 2 

3.1 ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความเส่ียงระดับสูง 

กลาง ต่ํา ได 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงท้ังในดานของโอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ใหประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณเส่ียง 

ในอดีต หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึง

สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเส่ียงในปจจุบัน 
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3.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเส่ียง

ดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของสวนงาน 

ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

4.1 จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสวนงาน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเส่ียง Treat 

การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเล่ียง

ความเส่ียง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบ 

ของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน และมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการประจํา 

สวนงาน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา

สวนงาน และมหาวิทยาลัย 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงานหรือ

มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

แผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังการจัดการ 

ความเส่ียง และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน หรือมหาวิทยาลัย รวมท้ังความเส่ียงใหมจาก

นโยบาย หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในสวนงานหรือมหาวิทยาลัย และจาก

หนวยงานกํากับ 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ

สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการ 

ทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงินเพ่ือ 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจ

กับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา 

คาใชจายท่ีสถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัวจําแนกตามกลุมสาขา รายไดท้ังหมดของสถาบันหลังจาก 

หักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละ

ของงบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลาน้ีจะเปนการแสดงศักยภาพ

เชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา  

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

5. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. คือ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ีสามารถผลักดัน 

แผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจาก

งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน 

ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงาน 

ทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาสวนงานและ

บุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงาน 

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสวนงานอยางตอเน่ือง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน 

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ : 

1. แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ 

สวนงานท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสวนงานใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับ

ไปกับแผนกลยุทธของสวนงาน สวนงานควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงาน

ตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะเปน 

ความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสวนงานใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ัน 

จึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน 

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน  
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เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสวนงานจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสวนงาน 

2. สําหรับเกณฑมาตรฐานขอท่ี 6 หนวยตรวจสอบภายใน หมายถึง หนวยตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย และหนวยตรวจสอบภายนอก หมายถึง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในกรณีท่ีปใด สวนงาน 

ไมอยูในแผนการตรวจสอบภายในจากหนวยตรวจสอบภายใน หรือหนวยตรวจสอบภายนอก ถือวาผานเกณฑ

มาตรฐานขอท่ี 6 โดยอนุโลม 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงนิที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน 

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินท่ีตองใช

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

1.2 สวนงานควรตั้ งคณะกรรมการทําหนา ท่ีดํ า เ นินการวิ เคราะหท รัพยากร ท่ีตองใช 

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสวนงาน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซึ่งจะเปน

งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน

งบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัย เงินบริจาค หรือสวนงานจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุน

ตางๆ กอนท่ีจะนําขอมูลเหลาน้ันมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณน้ันๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน 

การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และ

เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสวนงานในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ

โดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวน 

ความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสวนงาน 

ในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําใหรายไดรายจาย  

เปนไปอยางเหมาะสม 
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3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา 

สวนงานและบุคลากร 

สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปท่ีแตกตางกัน 

แตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลว กอนท่ีจะนํางบประมาณประจําปเสนอ

คณะกรรมการประจําสวนงานควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังน้ี 

- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไวในแตละปมากนอย

เพียงใด 

- เมื่อวิ เคราะหตามพันธกิจของสวนงานแลว  งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจ 

มีความเพียงพอมากนอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสวนงานแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากร

มีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา 

สวนงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล 

อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลวสวนงาน

มีงบประมาณเหลือเพียงพอท่ีจะใชในกิจกรรมของสวนงานในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอ

ผูบริหารของสวนงาน และคณะกรรมการประจําสวนงาน 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ 

ทางการเงินและความม่ันคงของสวนงานอยางตอเนื่อง 

5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงาน 

ท่ีแจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางาน

อยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 

5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 

5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสวนงาน 

5.4 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปน 

ไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานกําหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวควร 

จัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวน้ัน หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบ

เปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป 

6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมท้ังผูตรวจสอบภายใน 

อยางเปนทางการ 
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7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1  ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตาม 

การใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ท่ีเปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะ 

ทางการเงินของสวนงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจําสวนงานตามแผนท่ีกําหนด 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพ 

การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ 

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อยางตอเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

การอุดมศึกษา 

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 : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

10. ขอบังคับ มจพ. วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552 

11. ประกาศ มจพ. เร่ือง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ พ.ศ.2552 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 3 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ และ 

ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ มจพ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ

และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกัน

คุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และ 

มีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิต 

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสวนงาน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสวนงาน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ

ตอมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาของสวนงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 

และผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงาน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยและ 

มีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร

ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

หมายเหตุ : การเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวจิัยดานการประกันคณุภาพการศึกษาใหหนวยงานอ่ืน

สามารถนําไปใชประโยชนได หมายถึง มีการเผยแพรใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

9 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของสวนงาน ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ 

ตามระบบที่กําหนด 

1.1 สวนงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสวนงาน โดย

อาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสวนงาน

พัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ท่ีดําเนินการเปนประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ 

การปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

1.3 มีการกําหนดผู รับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเ พ่ือผลักดัน 

ใหมีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ตั้งแตระดับสวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละ

บุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน ตองใหความสําคัญและกําหนด

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอก

สวนงาน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนด

มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดบับุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับสวนงาน 

ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือสวนงานกําหนด 
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2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสวนงาน 

3.1 สวนงานอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงานของ 

สวนงานเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตท้ังน้ีตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน 

และกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณของสวนงานควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคครบถวน 

ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติ ท่ีดี ท่ี ใชกํากับแตละตัวบงชี้  ตองสามารถวัดระดับคุณภาพ 

ตามเปาหมายของตัวบงชี้น้ันๆ และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา 

ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงาน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณครบถวน โดย 

มีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัด ทํารายงานประจํ าป ท่ี เปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีข อมูลครบถวน 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  

พรอมท้ังเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานให 

ตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให 

มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

สวนงานควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการประเมินคุณภาพ 

มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละปไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดย 

มีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสวนงาน มีการพัฒนาข้ึนจากปกอนหนา 

ทุกตัวบงชี้ 
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6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

สวนงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบันครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับ

บุคคล ภาควิชา สวนงาน และมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอก 

ท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. และ กพร. เปนตน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงาน 

สวนงานควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสวนงานเขามามีสวนรวม 

ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ

ผูรับบริการตามพันธกิจของสวนงาน เชน ผู รับบริการดานการวิจัย หรือชุมชนผูรับบริการทางวิชาการ 

ของสวนงาน เขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนด 

ตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสวนงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย

และมีกิจกรรมรวมกัน 

8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย ท้ังในสวนของระดับ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และ 

มีพัฒนาการดานตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกัน 

อยางตอเน่ือง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวจิัยดานการประกันคณุภาพการศึกษาทีห่นวยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดีในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับสาธารณชน 

และใหหนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน 

9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศกึษา และนําผลไปพัฒนางานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 



143 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

 

ตัวบงชี้ที่ 9.20.1 : การสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2553 กําหนดใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา โดย สกอ. กําหนดใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

ใหแลวเสร็จ และสงผลประเมินให สกอ. ผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ภายในวันท่ี 30 กันยายนของทุกป 

เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจึงกําหนดให 

แตละสวนงานจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษารองรับแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย และใหใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 4 วัน 

2. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 3 วัน 

3. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 2 วัน 

4. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 1 วัน 

5. สง SAR ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : 

1. กําหนดเวลาการจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหมหาวิทยาลัย ใหยึดตามท่ีกําหนด 

ในแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการนับระยะเวลาใหนับรวมวันหยุดดวย 

2. วันท่ีสงรายงานการประเมินตนเอง ใหยึดวันท่ีลงรับรายงานการประเมินตนเองของสวนงานตางๆ  

ท่ีศูนยประกันคุณภาพการศึกษาประทับบนปกรายงานการประเมินตนเอง 

3. กรณีท่ีสงรายงานการประเมินตนเองเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดมากกวา 4 วันข้ึนไป ใหไดคะแนน

ศูนย (0) 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ตามขอ 1 

มีการดาํเนินการ 

ตามขอ 2 

มีการดาํเนินการ

ตามขอ 3 

มีการดาํเนินการ 

ตามขอ 4 

มีการดาํเนินการ 

ตามขอ 5 
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ตัวบงชี้ 9.20.2 : ระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสวนงานตางๆ มีความครบถวนตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน และมีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงเปน

เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะนําไปสูการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของสวนงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปการศึกษาท่ีผานมา ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

และคณะกรรมการประจําสวนงานใหความเห็นชอบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผล 

ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบริหาร 

5. มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา 

สวนงานเพ่ือพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 97  อัตลักษณ และมาตรการสงเสริม 

หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษามีปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

รวมท้ังจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษาแตกตางกัน นอกจากน้ัน 

สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคม

ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีเปาหมาย 

ท่ีแสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคม สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลผลิตตามอัตลักษณ และ

เอกลักษณของสถานศึกษา รวมท้ังเปนผูชี้นํา ปองกันและแกไขปญหาสังคม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

การอุดมศึกษา 

3. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 5 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ มจพ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

97.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ 

มจพ.) 

97.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวทิยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรม

สูนวัตกรรม (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 

สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมภายในสถาบัน 

สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมภายนอกสถาบัน 
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ตัวบงชี้ที่ 97.20.1 : ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบณัฑติทีค่ิดเปน ทําเปน 

ชนดิตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : 

เปนการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา ใหเกิดผลลัพธตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

คือ “บัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน” (Graduates with Creativity and Workability) ท้ังน้ีเพ่ือใหรองรับตัวบงชี้ 

การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตัวบงชี้ท่ี 16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 

การคิดเปน ทําเปน หมายถึง การคิดและทําอยางเปนระบบ คิดและทําอยางสรางสรรค เพ่ือใหได

ผลสําเร็จตามเปาหมาย 

บัณฑิตที่คิดเปน หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค 

คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบ ท่ีนําไปสูองคความรู หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ และแกปญหา

ของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

บัณฑิตที่ทําเปน หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติ มีศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ  

มีประสบการณ สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงาน มีความสามารถดานการออกแบบ การวางแผน สามารถ

แกปญหาและปฏิบัติได สรางงานใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน และดําเนินการตามระบบ 

3. มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน 

4. มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน 

6. มีนักศึกษา หรือผลงานของนักศึกษาไดรับการยอมรับ หรือไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติในดานการคิดเปน ทําเปน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 97.20.2 : ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค

ประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

ชนดิตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : 

เปนการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเกิดผลลัพธตามจุดเนน และจุดเดนของ

มหาวิทยาลัย คือ “มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม” ท้ังน้ีเพ่ือใหรองรับ 

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตัวบงชี้ท่ี 17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

5ประดิษฐกรรม หมายถึง5 การพัฒนาแนวคิด หรือรูปแบบ หรือกระบวนการ หรือระบบการทํางาน 5 เพ่ือใช

แกปญหา หรือปรับปรุงการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร โดยเปนส่ิงใหม และไมซ้ําซอนกับส่ิงท่ีเคยมี

มากอน 

นวัตกรรม หมายถึง การนํา 5ประดิษฐกรรมมาทําใหใชประโยชนไดจริง ท้ังทางสังคม ทางเศรษฐกิจ 

และพัฒนาตอยอดสูเชิงพาณิชย5 หรือการไดรับการยอมรับหรือยกยองจากสังคม 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดกลยุทธ และแผนปฏิบัติการท่ีสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 

2. มีระบบและกลไกการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรสรางสรรคนวัตกรรม และ

ดําเนินการตามระบบ 

3. มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมสนับสนุน 

การพัฒนานวัตกรรมของสวนงาน 

5. มีผลงานของนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเกิดประโยชนหรือสรางคุณคาตอชุมชน/สังคม หรือไดรับ 

การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

6. สวนงาน หรือบุคลากร หรือนักศึกษา หรือผลงานของบุคลากรหรือผลงานของนักศึกษาไดรับ 

การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้  : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง 

การวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา นําไปสู 

การกําหนดเปาหมาย และแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแตละแหงท่ีจะสรา 

องคความรูใหสอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิต 

ท่ีคิดเปน ทําเปน” (Graduates with Creativity and Workability) 

เกณฑการประเมิน : 

ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคํานวณ : 

คาเฉล่ียของคะแนน

ประเมินบัณฑิต 
= 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ  

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมนิท้ังหมด 

หมายเหตุ : 

1. ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ และในเชิง

คุณภาพ ครอบคลุมทุกภาควิชา อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ 

2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.1 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เปนตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของ สมศ. ท่ีประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือชี้แนะ ปองกัน และแกปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ  

ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปญหาของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีเปาหมายท่ีแสดงถึงความเปน

ผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในเร่ืองตางๆ 

ท้ังน้ี มาตรการสงเสริมของสวนงานอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของ

มหาวิทยาลัยก็ได ท้ังน้ี ประเด็นท่ีชี้นําหรือแกปญหาสังคมท่ีสวนงานเลือกดําเนินการ ตองผานความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย โดยสวนงานจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยก็ได 

สวนงานเลือกดําเนินการ 1 ประเด็นเพ่ือชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมภายในมหาวิทยาลัย 

จากประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิด

สรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน 

พลังงานส่ิงแวดลอม อุบัติภัย ส่ิงเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและ 

ความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง  

เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสวนงานและ/หรือมหาวิทยาลัย 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสวนงานและ/หรือมหาวิทยาลัย 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.2 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

ชนดิของตวับงชี ้ : ผลผลิต 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เปนตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของ สมศ. ท่ีประเมินผลการดําเนินงานของสถานศกึษาโดย

สถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือชี้แนะ ปองกัน และแกปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ

ปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปญหาของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีเปาหมายท่ีแสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคม

และแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในเร่ืองตางๆ 

มาตรการสงเสริมของสวนงานอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของ

มหาวิทยาลัยก็ได ท้ังน้ี ประเด็นท่ีชี้นําหรือแกปญหาสังคมท่ีสวนงานเลือกดําเนินการ ตองผานความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย โดยสวนงานจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยก็ได 

สวนงานเลือกดําเนินการ 1 ประเด็น เพ่ือชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

จากประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิด

สรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน 

พลังงานส่ิงแวดลอม อุบัติภัย ส่ิงเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและ 

ความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง  

เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
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บทท่ี  5 

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 

สําหรับสวนงานสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในสําหรับ

สวนงานสนับสนุนวิชาการ จํานวน 10 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 8 ตัวบงชี้ และ

ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของ มจพ. 2 ตัวบงชี้ 

ตารางท่ี 5.1 ตารางสรุปตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับสวนงานสนับสนุนวิชาการ 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ ประเภท 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน สกอ. 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู สกอ. 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ สกอ. 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง สกอ. 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 

9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง มจพ. 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

มจพ. 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

สวนงานแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีท่ีสวนงาน 

จะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 

จุดเนนของสวนงาน และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม

หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สวนงานควรเปดโอกาสใหสมาชิกทุกกลุมในสวนงาน 

มีสวนรวม และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหรับทราบท่ัวกันท้ังบุคลากร ตลอดจน 

ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการ และสังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

Higher Education, TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. หลักการอุดมศึกษา 

8. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

9. แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (พ.ศ.2553-2562) 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. คือ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สวนงานจําเปนตองมีการกําหนด 

ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสวนงาน เพ่ือใหสวนงานดําเนินการสอดคลองกบัอัตลักษณหรือจุดเนน 

มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ัน สวนงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสวนงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสวนงานแลว จะตอง

คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ท้ังน้ี เพ่ือใหการดําเนินงาน

ของสวนงานเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสวนงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ปรัชญาหรือปณิธาน และวัตถุประสงคของสวนงาน และตลอดจนสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบัน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของสวนงาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของสวนงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผล

ตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพ่ือพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงาน 

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

8 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสวนงาน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปน 

แผนที่เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ปรัชญาหรือปณิธาน และวัตถุประสงคของสวนงาน 

และตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสวนงาน  หากสวนงานไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

อยูแลวตั้งแตเร่ิมตน สวนงานควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน

ของสวนงานหรือไม หากเหมาะสม ตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสวนงานและผูมีสวนเกี่ยวของ 

ไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสวนงานตามสภาพการณท่ีเปล่ียนไป ควรเปน 

การกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันท้ังผูบริหาร และบุคลากร เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสู

ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนดรวมกัน และได รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสวนงาน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย จุดเนนของกลุมสถาบัน และแผน

อุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญา

หรือปณิธานและนโยบายของสวนงานและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็น 

ท่ีไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategy) เพ่ือนําสวนงานไปสูความสําเร็จ 

ท่ีพึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) และวัตถุประสงค 

(Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ

ภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสวนงาน วิสัยทัศนและ

แผนกลยุทธท่ีสวนงานกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากท้ังผูบริหาร และบุคลากร เพ่ือใหเกิด 

การยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสวนงาน 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายใน ถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ

เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยาง 

เปนทางการ 

2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและ 

มีการมอบหมายอยางเปนทางการ 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ  

3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic Map) เพ่ือชวยแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ

ตามกระบวนการของ Balance Scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้  (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้ ท่ีจะใชวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังน้ี ควรจัดทําพรอมกับการจัดทํา

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร และบุคลากรผู ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตาม 

ตัวบงชี้ เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสู

ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของสวนงาน 

สวนงานควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุกพันธกิจ เพ่ือใชเปนแนวทาง 

การดําเนินงาน และสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเวลาท่ีเหมาะสม 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม และ

ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหารในชวงเวลาหน่ึงๆ เชน 3 

เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผน ควรมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย 

มีการประเมินผลการดํา เ นินงานตามแผนกลยุทธ โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้ 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินท่ีไดรายงานตอผูบริหาร และบรรจุเขา

วาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงาน 

ตอมหาวิทยาลัย 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงาน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมา และมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน 
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องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวชิาการและวิชาชพี มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช

หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ 

การเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

บุคลากรสายสนับสนุนและระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน และการดําเนินพันธกิจดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยและสวนงาน ดังน้ัน จึงจําเปนตอง 

มีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 

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

Higher Education, TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

กระทรวงศึกษาธิการ 

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. คือ 

2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานพันธกิจดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยและ

สวนงานจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย

และสวนงาน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช 

ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือ 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ดานสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสรางขวัญและกําลังใจ 

หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีการวิ เคราะหขอมูล 

เชิงประจักษ 

ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร

ครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 
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1.1 ขอมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา 

เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสวนงาน กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือการปฏิบัติงาน

ตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย 

1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (Training Needs) ของบุคลากรเพ่ือใหไดรับ

การฝกอบรมตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนให 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความตองการน้ีได ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ 

(Competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงาน

มีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือ

เพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอ่ืนๆ 

การเขาศึกษาในโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของ 

สายงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพ่ือการปรับปรุง

แกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม รวมท้ังการสรรหา

คนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสวนงาน 

1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางท่ีควรมี 

การวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ

ผูปฏิบัติงาน และของสวนงาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปน 

ลายลักษณอักษร เพ่ือใหบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีสวนงาน

วางแผนไว 

2.2 มีการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job 

Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification) รวมท้ังความสามารถ (Competencies) 

ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปนให

ผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทาง

เดินของตําแหนงงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา–ออกของบุคลากรแตละ

กลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของตําแหนงงาน 

ท่ีกําหนด รวมท้ังติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเน่ือง 
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3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางาน 

การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุข 

ในการทํางาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน เชน มีการติดตาม

ขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือ

ผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการ

ขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืนๆ 

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานท่ีไดรับรางวัล 

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณี

พิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเล้ียง โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและ

สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดง 

ความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการส่ือสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา และ

ผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและพัฒนางานรวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจสุขภาพ 

สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานท่ีออกกําลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญ 

ในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช 

ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรูและทักษะ 

การปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม หรือการพัฒนา 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือ

ปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการตดิตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6 - 9 

เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือ 

การพัฒนา เปนตน 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหบุคลากร 

สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สวนงานจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณ

แกบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง 
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6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

สวนงานจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน 

รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) 

หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและ 

คาเปาหมายน้ันควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสวนงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารวมกิจกรรม

ตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

สวนงานตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสวนงานทําหนาท่ี 

ในการกํากับดูแลการทํางานของสวนงานใหมีประสิทธิภาพ สวนงานจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ให 

มีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหาร

ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ่ือสถาบันท่ีเปนเลิศ 2009-2010 

7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 4 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. คือ 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ คณะกรรมการ

ประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน หากคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารมีวิสัยทัศน 

เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชน 

เขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา  และกํากับดูแล ติดตามผล 

การดําเนินงานของสวนงานไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหสวนงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. คณะกรรมการประจําสวนงานปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสวนงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสวนงานไปยังบุคลากรในสวนงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของสวนงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการบริหารงานของสวนงาน และผูบริหารนํา 

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑมาตรฐานขอ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการตามนิยามศัพทท่ีระบุไว 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. คณะกรรมการประจําสวนงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและ 

มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

1.1 คณะกรรมการประจําสวนงานทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสวนงาน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอบังคับตางๆ อาทิ ขอบังคับ

ท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและสวนงาน และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสวนงาน เพ่ือใหทราบถึง

บทบาทหนาท่ีท่ีมีตอมหาวิทยาลัยและสวนงานกอนจะปฏิบัติหนาท่ี 

1.2 คณะกรรมการประจําสวนงานกํากับดูแลสวนงานไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวาง

ผูบริหารสวนงานและคณะกรรมการประจําสวนงาน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศ รวมท้ังทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการประจําสวนงาน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน 

ตอสาธารณชน 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร 

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาสวนงาน 

2.1 ผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงาน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา

วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) 

ของงานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสศึกษา 

เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง

กระบวนการหลักของสวนงาน เชน การพัฒนาคุณภาพงาน การปรับปรุงกระบวนการใหบริการ ทิศทาง 

การสงเสริมการวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 3) มิติผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงิน

งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยและสวนงานอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการรายงาน

ขอมูลกับประโยชนท่ีจะไดรับ 

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงาน

และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสวนงานใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหาร

สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 

2 คร้ัง และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 
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3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสวนงานไปยังบุคลากรในสวนงาน 

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุม

ผูบริหาร อยางนอยปละ 1 - 2 คร้ัง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

สภาพการณยิ่งขึ้น พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมาย 

ทุกระดับท่ีเกี่ยวของ 

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสวนงานอยางครบถวน 

รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงาน 

ในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส่ือสารภายใน โดยใชส่ือตางๆ  

ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ 

ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผูบริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจ 

ในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบ

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเส่ียงอยูในระดับ 

ท่ียอมรับได 

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปน

ประจําอยางตอเน่ือง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ โครงการพัฒนา

องคการใหคลองตัว (Lean Organization) เปนตน 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสวนงานเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น

อยางตอเน่ืองหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานท่ีหนางาน (On – the – job 

training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพ่ือการแลกเปล่ียนความรู และ

ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชน

นักปฏิบัติ (Community of Practices) เปนตน 
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6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของสวนงาน 

ใหไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสวนงาน และคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยใหสอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝาย 

ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและ

รายงานการเงินของสวนงานเสนอตอคณะกรรมการประจําสวนงานเปนประจําทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน

ของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสวนงานเสนอตอคณะกรรมการประจําสวนงานเปนประจําทุกป 

7. คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการบริหารงานของสวนงานและผูบริหารนํา 

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

7.1 คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการบริหารงานของสวนงานและผูบริหารตามท่ีระบุ

ไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคล

ผูบริหาร และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงท่ีทํารวมกันระหวางคณะกรรมการประจํา

สวนงานและผูบริหาร 

7.2 คณะกรรมการประจําสวนงานควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 

กลาวคือ ใชหลักการท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือ

ปรับปรุงสวนงานใหเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประจํา 

สวนงานไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอคณะกรรมการประจําสวนงานในโอกาสท่ีเหมาะสม 



166 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดย 

มีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 

เพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผู รู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร

จัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึง

ขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู

ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สวนงาน โดยใหสอดคลองกับพันธกิจของสวนงาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรู 

ท่ีกําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) เ พ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู ท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(Explicit Knowledge) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปน

ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) 

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง 

กับแผนกลยุทธของสวนงาน โดยใหสอดคลองกับพันธกิจของสวนงาน 

1.1 สวนงานควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ 

สวนงาน วามีประเด็นใดท่ีมุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือนํามาใชในการกําหนด 

แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ และพันธกิจของสวนงาน 

1.2 บุคคลท่ี เกี่ ยวของในการกําหนดประเด็นความรูอาจประกอบดวย ผู อํ านวยการ  

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หัวหนางานท่ีกํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 

ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของสวนงาน 

1.3 สวนงานควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเร่ืองการพัฒนาทักษะ ความสามารถ

ของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยตองครอบคลุมพันธกิจของสวนงาน รวมท้ังประเด็นการจัดการความรู 

ท่ีสวนงานมุงเนนตามอัตลักษณ  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็น

ความรูที่กําหนดในขอ 1 

2.1 กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ ควรเปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของ

กับประเด็นความรูดังกลาว รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีสวนงานมุงเนน 

2.2 สวนงานควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของบุคลากร 

ท่ีสะทอนอัตลักษณของหนวยงานน้ันๆ เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรู 

ใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด 

3.1 สวนงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ และ 

ผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังผลงานดานอ่ืนๆ ท่ีสวนงานมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม  

อยางสม่ําเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเจาของความรู  

เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

3.2 สวนงานควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสวนงาน เชน  

การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากร

อยางเหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 
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4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ 

แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ 

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพ่ือใหบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ

เผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองใหเกียรติ 

แกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา 

ที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมท่ีได 

จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสม

กับบริบทของหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น

ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู 

มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสวนงาน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร 

หรือกลยุทธของสวนงาน 



169 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สวนงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับ 

กับนโยบายและการวางแผนระดับสวนงาน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ

ผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน 

การดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน ท้ังน้ี ระบบดังกลาวตองมีความสะดวก 

ในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสวนงาน เชน การบริหารจัดการ 

และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานขอท่ี 5 ใชผลการดําเนินงานของสวนกลางของ

มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

1.1 สวนงานควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปดวยผูบริหารดาน

ระบบสารสนเทศของสวนงาน และกลุมผูบริหารท่ีเปนผูใชระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน 

1.3 ระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี

เปนอยางนอย 

- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 

- ความสอดคลองของแตละระบบท่ีมีตอแตละกลยุทธของสวนงาน 
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- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน 

- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชในแตละระบบ ท้ัง Hardware Software (System 

Software และ Application Software) Database Peopleware และ Facilities อ่ืนๆ 

- งบประมาณท่ีตองการใชในแตละระบบ 

- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 

- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสวนงาน เชน  

การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศท่ีนําขอมูลจากระบบ

สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศ 

ใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเปนพันธกิจของสวนงานไดอยางครบถวน ท้ังดาน 

การบริหารจัดการ การเงิน และการจัดการดานอ่ืนๆ รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาดวย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลา 

ในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกคร้ัง 

ท่ีมีการใชระบบ หรือทุกเดือน ทุกปการศึกษา เปนตน 

3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสวนงานควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผูใช

ระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ 

4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 

4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เชน ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

(CHE QA Online) เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพ่ือใหสวนงานมีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม 

และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน 

ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ

ความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับ

และควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด 

เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหมั่นใจวา

ระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายของสวนงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน 

ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสวนงาน จากตัวอยางตอไปน้ี 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงาน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของสวนงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะห

ในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา 

สวนงาน และมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําสวนงาน 

ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

หมายหตุ : 

1. คะแนนการประเมินจะเทากับศูนย (0) หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสวนงาน 

ในรอบปการประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือ 

ตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสวนงาน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสวนงาน 

ในการควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบ 

ท่ีชัดเจน 

ตัวอยางความเส่ียงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร

ภายในสวนงาน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสวนงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได แตไมพบ

แผนการจัดการความเส่ียงหรือไมพบความพยายามของสวนงานในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. สวนงานหรือหนวยงานภายในเส่ือมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัย

ตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน 

3. สวนงานหรือหนวยงานภายในขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือ 

ไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

สงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง 

การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สวนงานมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ 

ลดผลกระทบสําหรับความเส่ียงท่ีทําใหเกิดเร่ืองรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสวนงาน 

3 เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีไดกําหนด

ไวลวงหนา 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดใหประเมินตัวบงชี้น้ีตามปงบประมาณ 

เน่ืองจากระบบบริหารความส่ียงของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามปงบประมาณ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทน 

ท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสวนงาน 
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1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย หรือ

แนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของสวนงาน 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงในประเด็นตางๆ เชน 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงาน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- ความเส่ียงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสวนงาน 

2.1 วิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสราง 

ความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเส่ียงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและ

สงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และ

ทรัพยสินของสวนงานเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเส่ียงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับคน 

อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก

ความเส่ียง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจาก 

การวิเคราะหในขอ 2 

3.1 ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความเส่ียงระดับสูง 

กลาง ต่ํา ได 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงท้ังในดานของโอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ใหประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณเส่ียง 

ในอดีต หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึง

สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเส่ียงในปจจุบัน 
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3.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเส่ียง

ดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของสวนงาน 

ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

4.1 จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสวนงาน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเส่ียง Treat 

การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเล่ียง

ความเส่ียง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของ

ตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน และมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการประจํา 

สวนงาน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา

สวนงาน และมหาวิทยาลัย 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงานหรือ

มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

แผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังการจัดการ 

ความเส่ียง และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน หรือมหาวิทยาลัย รวมท้ังความเส่ียงใหมจาก

นโยบาย หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในสวนงานหรือมหาวิทยาลัย และจาก

หนวยงานกํากับ 



175 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ

สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการ 

ทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงินเพ่ือ 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจ

กับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา 

คาใชจายท่ีสถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดท้ังหมดของสถาบันหลังจาก 

หักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละ

ของงบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลาน้ีจะเปนการแสดงศักยภาพ

เชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา  

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

5. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. คือ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ีสามารถผลักดัน 

แผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจาก

งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน 

ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงาน 

ทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาสวนงานและ

บุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงาน 

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสวนงานอยางตอเน่ือง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน 

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ : 

1. แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ 

สวนงานท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสวนงานใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับ

ไปกับแผนกลยุทธของสวนงาน สวนงานควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงาน

ตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะเปน 

ความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสวนงานใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ัน 

จึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน 

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน  



177 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสวนงานจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสวนงาน 

2. สําหรับเกณฑมาตรฐานขอท่ี 6 หนวยตรวจสอบภายใน หมายถึง หนวยตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย และหนวยตรวจสอบภายนอก หมายถึง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในกรณีท่ีปใด สวนงาน 

ไมอยูในแผนการตรวจสอบภายในจากหนวยตรวจสอบภายใน หรือหนวยตรวจสอบภายนอก ถือวาผานเกณฑ

มาตรฐานขอท่ี 6 โดยอนุโลม 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงนิที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน 

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินท่ีตองใช

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

1.2 สวนงานควรตั้ งคณะกรรมการทําหนา ท่ีดํ า เ นินการวิ เคราะหท รัพยากร ท่ีตองใช 

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสวนงาน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซึ่งจะเปน

งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน

งบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัย เงินบริจาค หรือสวนงานจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุน

ตางๆ กอนท่ีจะนําขอมูลเหลาน้ันมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณน้ันๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน 

การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และ

เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสวนงานในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ

โดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวน 

ความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสวนงาน 

ในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําใหรายไดรายจาย  

เปนไปอยางเหมาะสม 
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3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา 

สวนงานและบุคลากร 

สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปท่ีแตกตางกัน 

แตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลว กอนท่ีจะนํางบประมาณประจําปเสนอ

คณะกรรมการประจําสวนงานควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังน้ี 

- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไวในแตละปมากนอย

เพียงใด 

- เมื่อวิ เคราะหตามพันธกิจของสวนงานแลว  งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจ 

มีความเพียงพอมากนอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสวนงานแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากร

มีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา 

สวนงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล 

อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลวสวนงาน

มีงบประมาณเหลือเพียงพอท่ีจะใชในกิจกรรมของสวนงานในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอ

ผูบริหารของสวนงาน และคณะกรรมการประจําสวนงาน 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ 

ทางการเงินและความม่ันคงของสวนงานอยางตอเนื่อง 

5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงาน 

ท่ีแจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไม และไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางาน

อยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 

5.2 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสวนงาน 

5.3 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปน 

ไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานกําหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวควร 

จัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวน้ัน หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบ

เปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป 

6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมท้ังผูตรวจสอบภายใน 

อยางเปนทางการ 
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7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตาม 

การใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ท่ีเปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะ 

ทางการเงินของสวนงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจําสวนงานตามแผนท่ีกําหนด 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพ 

การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ 

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อยางตอเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

การอุดมศึกษา 

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 : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

10. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2552 

11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ือง นโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2552 

ตัวบงชี้ 

จํานวน 3 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ และ 

ตัวบงชี้ของ มจพ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ

และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกัน

คุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และ 

มีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิต 

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสวนงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสวนงาน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ

ตอมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาของสวนงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบ

คุณภาพท่ีเกี่ยวของ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใชบริการตาม 

พันธกิจของสวนงาน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัย และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร

ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

9 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของสวนงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 สวนงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสวนงาน โดย

อาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสวนงาน

พัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ท่ีดําเนินการเปนประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ 

การปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

1.3 มีการกําหนดผู รับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเ พ่ือผลักดัน 

ใหมีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ตั้งแตระดับสวนงาน กอง/ฝาย งาน จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละ

บุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน ตองใหความสําคัญและกําหนด

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอก

สวนงาน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนด

มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับกอง/ฝาย ระดับสวนงาน ถึงระดับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือสวนงานกําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
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3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสวนงาน 

3.1 สวนงานอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงานของ 

สวนงานเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตท้ังน้ีตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน 

และกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณของสวนงานควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคครบถวน 

ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติ ท่ีดี ท่ี ใชกํากับแตละตัวบงชี้  ตองสามารถวัดระดับคุณภาพ 

ตามเปาหมายของตัวบงชี้น้ันๆ และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล 

การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงาน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณครบถวน โดย 

มีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําป ท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอมูลครบถวนตาม 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา พรอมท้ัง

เสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล 

ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

สวนงานควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการประเมินคุณภาพ 

มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดย 

มีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสวนงาน มีการพัฒนาข้ึนจากปกอนหนา 

ทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ 

ทุกองคประกอบคุณภาพที่เกี่ยวของ 

สวนงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบันครบทุกองคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล 
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ภาควิชา สวนงาน และมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับ

การประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. และสํานักงาน ก.พ.ร. เปนตน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใชบริการ

ตามพันธกิจของสวนงาน 

สวนงานควรสงเสริมใหบุคลากรของสวนงานเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูรับบริการตามพันธกิจของสวนงาน เชน ผูรับบริการ

ดานการวิจัย หรือชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของสวนงาน ไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ  

ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการให

ความรวมมือกับสวนงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสวนงาน

ภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย และในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืนๆ 

8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และ 

มีพัฒนาการดานตางๆ ท่ีเกิดขึ้น จากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกัน 

อยางตอเน่ือง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวจิัยดานการประกันคณุภาพการศึกษาทีห่นวยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดีในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับสาธารณชน 

และใหหนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน 

9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศกึษา และนําผลไปพัฒนางานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 9.20.1 : การสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

ปที่ใชจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2553 กําหนดใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา โดย สกอ. กําหนดใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

ใหแลวเสร็จ และสงผลประเมินให สกอ. ผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ภายในวันท่ี 30 กันยายนของทุกป 

เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจึงกําหนดให 

แตละสวนงานจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษารองรับแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย และใหใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 4 วัน 

2. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 3 วัน 

3. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 2 วัน 

4. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 1 วัน 

5. สง SAR ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : 

1. กําหนดเวลาการจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหมหาวิทยาลัย ใหยึดตามท่ีกําหนด 

ในแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการนับระยะเวลาใหนับรวมวันหยุดดวย 

2. วันท่ีสงรายงานการประเมินตนเอง ใหยึดวันท่ีลงรับรายงานการประเมินตนเองของสวนงานตางๆ  

ท่ีศูนยประกันคุณภาพการศึกษาประทับบนปกรายงานการประเมินตนเอง 

3. กรณีท่ีสงรายงานการประเมินตนเองเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดมากกวา 4 วันข้ึนไป ใหไดคะแนน

ศูนย (0) 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ตามขอ 1 

มีการดาํเนินการ 

ตามขอ 2 

มีการดาํเนินการ

ตามขอ 3 

มีการดาํเนินการ 

ตามขอ 4 

มีการดาํเนินการ 

ตามขอ 5 
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ตัวบงชี้ 9.20.2 : ระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของ มจพ.) 

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 

ปที่ใชจดัเกบ็ขอมูล : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสวนงานตางๆ มีความครบถวนตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน และมีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพรองรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงเปนเคร่ืองมือ

สําคัญท่ีจะนําไปสูการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของสวนงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปการศึกษาท่ีผานมา ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

และคณะกรรมการประจําสวนงานใหความเห็นชอบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผล 

ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบริหาร 

5. มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา 

สวนงานเพ่ือพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
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บทท่ี  6 

ตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก 5 ประการท่ีจะสนับสนุน 

ใหการขับเคล่ือนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  

2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเร่ืองเขาดวยกัน

อยางเปนระบบและตอเน่ือง จึงจะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน 

ท่ีครอบคลุมท้ังพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ไดแก  1)  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน 

การดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการ 

แกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ  

9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงกําหนดตัวบงชี้

ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน และตั้งแตการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปการศึกษา 2554 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแยกตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ของ สมศ. สวนท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ และมาตรการสงเสริม คือ ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 16 17 และ 18 ออกมาจัดเปน

องคประกอบท่ี 97 จึงจัดกลุมตัวบงชี้ ท้ังตัวบงชี้ของ สกอ. ตัวบงชี้ของ สมศ. และตัวบงชี้ของ มจพ. ตาม

องคประกอบคุณภาพไดดังตารางท่ี 6.1 
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ตารางท่ี 6.1 องคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี ้

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนดําเนินการ 

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1  1 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 2.2, 2.3 

และ 2.5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1, 2.4, 

2.6 และ 2.7 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 

และตัวบงชี้  

สมศ. ท่ี 1, 2, 3, 

4 และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - ตัวบงชี้ท่ี 3.1 และ 

3.2 

- 2 

4. การวจิัย ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 และ 

4.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

5, 6 และ 7 

3+3 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - ตัวบงชี้ท่ี 5.1 และ 

5.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

8 และ 9 

2+2 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

10 และ 11 

1+2 

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบงชี้ท่ี 7.1, 7.2, 

7.3 และ 7.4 

 4 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบงชี้ท่ี 8.1 - 1 

9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- ตัวบงชี้ท่ี 9.1 และ

ตัวบงชี้ มจพ. ท่ี 

9.20.1 และ 

9.20.2 

- 1+0+2 

97. อัตลักษณ และมาตรการ

สงเสริม 

 ตัวบงชี้ มจพ. ท่ี 

97.20.1 และ 

97.20.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

16.2, 18.1 และ 

18.2 

0+3+2 

รวม 4 18+0+4 1+15 23+15+4 
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ตัวบงชี้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 

กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับ 

ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ดังน้ัน จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2549 

มาตรฐานฉบับน้ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน ไดแก 1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานดาน 

การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม 

แหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ 

มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานน้ีมีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1. บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใชความรู

เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

2. บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม 

3. บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง 

อยางถูกตองเหมาะสม 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยาง 

มีดุลยภาพ ประกอบดวยมาตรฐานยอย 2 มาตรฐาน คือ 

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ 

การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐาน

น้ีมีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1. มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยึดหยุนสอดคลอง

กับความตองการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระ

ทางวิชาการ 

2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ  

อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

3. มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา

อยางตอเน่ือง 
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ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของ 

การอุดมศึกษาท้ัง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน

และสังคมในการจัดการความรู มาตรฐานน้ีมีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1. มีหลักสูตรและการเ รียนการสอนท่ีทันสมัย ยึดหยุนสอดคลองกับความตองการ 

ท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียน

เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน และ 

ใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนักศึกษา 

ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. มีการวิจัยเพ่ือสรางและประยุกตใชองคความรูใหมท่ีเปนการขยายพรมแดนความรูและ

ทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมตามศักยภาพของประเภท

สถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3. มีการใหบริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม

ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ 

4. มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือเสริมสราง

ความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิในใจความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศ 

อยางเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 

การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานน้ีมีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1. มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ท้ังสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นและเทศ 

เพ่ือเสริมสรางสังคมฐานความรู 

2. มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ

แลกเปล่ียนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอันนําไปสูสังคม 

แหงการเรียนรู 

สามารถกระจายตัวบงชี้ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดาน ไดดังในตารางท่ี 6.2 
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ตารางท่ี 6.2 มาตรฐานการอุดมศึกษา และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ตัวบงชี ้

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - ตัวบงชีท่ี้ 2.8 

และตัวบงชี้  

สมศ. ท่ี 1, 2, 3 

และ 4 

1+4 

2. มาตรฐานดานการบริหารจดัการ

การอุดมศึกษา 

    

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศกึษา 

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1, 

2.4, 7.1, 7.3, 

7.4, 8.1, 9.1 

และ ตัวบงชี้ 

มจพ. ท่ี 9.20.1 

และ 9.20.2 

 7+0+2 

ข. มาตรฐานดานพันธกจิของ

การบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2, 2.3, 

2.5 และ 4.3 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1, 

2.6, 2.7, 3.1, 

3.2, 4.1, 5.1, 

5.2, 6.1 และ 

ตัวบงชี้ มจพ. ท่ี 

97.20.1 และ 

97.20.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

8, 9, 10, 11, 

14, 16.2, 18.1 

และ 18.2 

13+8+2 

3. มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู 

- ตัวบงชี้ท่ี 4.2 

และ 7.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

5, 6 และ 7 

2+3 

รวม 4 18+0+4 1+15 23+15+4 
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ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน

อยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ 1) ดานนักศึกษาและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเงิน และ 4) ดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม 

สามารถกระจายตัวบงชี้ลงในมุมมองดานตางๆ ดังตารางท่ี 6.3 

ตารางท่ี 6.3 มุมมองดานการบริหารจัดการท่ีสําคัญ และตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มุมมองดานบริหารจัดการ 

ตัวบงชี ้

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. ดานนักศกึษาและผูมีสวนได

สวนเสีย 

- ตัวบงชี้ท่ี 2.6, 2.7, 

3.1, 3.2, 5.1 และ 

5.2 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 

และตัวบงชี้  

สมศ. ท่ี 1, 2, 3, 

4, 8, 9, 18.1 

และ 18.2 

7+8 

2. ดานกระบวนการภายใน ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ตัวบงชี้ท่ี 1.1, 2.1, 

2.4, 4.1, 6.1, 7.1, 

7.3, 7.4, 9.1 และ

ตัวบงชี้ มจพ. ท่ี 

9.20.1, 9.20.2, 

97.20.1 และ 

97.20.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

10, 11, และ 

16.2 

10+3+4 

3. ดานการเงิน ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 - 2 

4. ดานบุคลากร การเรียนรูและ

นวัตกรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 และ 

2.3 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 และ 

7.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

5, 6, 7 และ 14 

4+4 

รวม 4 18+0+4 1+15 23+15+4 



193 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

ตัวบงชี้ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา 

วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานฉบับน้ี

ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ 1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ  

2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 

กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง 

สถาบันท่ีเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐานละ 4 

ดาน ดังน้ี 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอยดาน

ตางๆ 4 ดาน 

1.1 ดานกายภาพ 

สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนท่ีดี มีหองครบ 

ทุกประเภท พ้ืนท่ีใชสอยท่ีใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสม

กับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 

ตามเกณฑพ้ืนท่ีใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมท้ังตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจํา

อาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา 

ท้ังน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปน

อยางอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1.2 ดานวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความตองการของประเทศและ 

ผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรูไดอยาง 

มีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท้ังในดานการวางแผน 

รับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การประกัน

คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

1.3 ดานการเงิน 

สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ีจําแนกตามกองทุน  

มีแผนการเงินท่ีมั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมาย 

ท่ีกําหนดไว รวมท้ังสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการ

อุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจาย 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมท้ังการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะห
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ความเส่ียง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และ 

มีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 

1.4 ดานการบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม 

ไปสูการปฏิบัติท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และพันธกิจท่ีกําหนดไว โดยม ี

สภาสถาบันทําหนาท่ีกํากับนโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและ

ทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ีกําหนดไว มีการเผยแพร 

ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายใน

สถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ 

หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอย

ดานตางๆ 4 ดาน 

2.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม 

แผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได 

ตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด และจัดใหมีขอสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพร 

ตอสาธารณะในเร่ืองหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารยท่ีสงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนา 

การเรียนรูท้ังในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา 

2.2 ดานการวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และภายใต

จุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

คณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงาน

ภายนอกสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเร่ิมสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน สนอง

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวาง และกอใหเกิดประโยชน

แกสาธารณชน 

2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ังในวงกวางและ

กลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับ

สถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพ่ือแสวงหา

คําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเน่ืองบริการ 

แกประชาชนท่ัวไป การใหบริการทางวิชาการน้ีสามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปน 

การใหบริการเชิงพาณิชยท่ีใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิด

องคความรูใหม 
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2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ท้ังในระดับ

หนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึง

ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝง 

ใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใช

เปนเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการ

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานน้ีอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

สถาบัน 

ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สามารถกระจาย

ตัวบงชี้ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน ดังปรากฏในตารางท่ี 6.4 
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ตารางท่ี 6.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบงชี ้

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. มาตรฐานดานศกัยภาพและ

ความพรอมในการจัดการศึกษา 

1.1 ดานกายภาพ 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

1.2 ดานวชิาการ ตัวบงชี้ท่ี 2.2 และ 

2.3 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1, 2.4,  

และ 2.6 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

14 

5+1 

1.3 ดานการเงิน - ตัวบงชี้ท่ี 8.1 - 1 

1.4 ดานการบริหารจดัการ - ตัวบงชี้ท่ี 1.1, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 9.1 

และตัวบงชี้ มจพ. 

ท่ี 9.20.1, 9.20.1, 

97.20.1 และ 

97.20.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

16.2 

6+1+4 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการ

ตามภารกิจของสถาบัน 

อุดมศึกษา 

    

2.1 ดานการผลิตบัณฑิต - ตัวบงชี้ท่ี 2.7, 3.1 

และ 3.2 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 

และตัวบงชี้  

สมศ. ท่ี 1, 2, 3 

และ 4 

4+4 

2.2 ดานการวจิัย ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 และ 

4.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

5, 6 และ 7 

3+3 

2.3 ดานการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

- ตัวบงชี้ท่ี 5.1 และ 

5.2 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 

8, 9, 18.1 และ 

18.2 

2+4 

2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี

10 และ 11 

1+2 

รวม 4 18+0+4 1+15 23+15+4 
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การอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ. 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 



201 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

ภาคผนวก ก 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  

(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก 

ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หมายเหตุ : สถาบันอุดมศึกษาอาจกาํหนดตวับงชี้เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน 

หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียด

ของหลักสูตร ท้ังน้ี หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวฒุิตองมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุตามเปาหมาย

ตัวบงชี้ ท้ังหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และอยางนอยรอยละ 

80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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ภาคผนวก ข 

คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education : TQF:HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง

ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสูระดับท่ีสูงขึ้น 

มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตละ

ระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเวลาท่ีตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจาก

ประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีใหความมั่นใจในประสิทธิผล 

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิต

บัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) ของนักศึกษา เปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย 5 

ดาน ดังน้ี 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ 

อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต 

ในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเร่ืองสวนตัวและสังคม 

2. ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล 

การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวย

ตนเองได 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ 

และใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและ 

การแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ 

ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ 
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ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการส่ือสาร

ท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานน้ี สาขาวิชาท่ีตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี  

การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย ตองเพ่ิมการเรียนรูทางดานทักษะ

พิสัย (Domain of Psychomotor Skill) ดวย 

ระดับคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) เปนส่ิงท่ีแสดงถึงการเพ่ิมข้ึนของระดับสติปญญาท่ีตองการ 

และความซับซอนของการเรียนรูท่ีคาดหวัง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไดกําหนดคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาไว 6 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับท่ี 1 อนุปริญญา (3 ป) 

2. ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 

3. ระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

4. ระดับท่ี 4 ปริญญาโท 

5. ระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

6. ระดับท่ี 6 ปริญญาเอก 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดความรูความสามารถท่ัวไปท่ีผูสําเร็จ

การศึกษาแตละระดับคุณวุฒิควรมี และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคแตละระดับคุณวุฒิ ดังน้ี (เฉพาะ

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

ระดับปริญญาตรี 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถ อยางนอยตอไปน้ี 

1. ความรูท่ีครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาท่ีศึกษา ตลอดถึงความเขาใจ 

ในทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวของ 

2. ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปญหา ท่ีซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาได 

อยางสรางสรรคจากความเขาใจท่ีลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของโดยอาศัยคําแนะนํา

แตเพียงเล็กนอย 

3. ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห 

และแกปญหาท่ีซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกท่ีเหมาะสมในการส่ือผลการวิเคราะหตอผูรับขอมูลขาวสาร

กลุมตางๆ 

4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ ส่ิงสําคัญคือ ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยาง 

มีประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ันๆ 
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5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการท่ีไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ ส่ิงสําคัญคือ ความรู ความเขาใจ

อยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชาน้ัน ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห และ

ประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

1. มีความคิดริเร่ิมในการแกไขปญหา และขอโตแยงท้ังในสถานการณสวนบุคคลและของกลุม โดย

การแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมไปปฏิบัติได 

2. สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาในสาขาวิชา 

ของตนเพ่ือใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอ่ืนๆ 

3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดย

ยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน 

4. มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพ่ิมพูนความรูและ 

ความเขาใจของตนอยูเสมอ 

5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงท้ังในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

ระดับปริญญาโท 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถ อยางนอยตอไปน้ี 

1. ความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และส่ิงท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการเหลาน้ีตอองคความรูในสาขาวิชา 

2. ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพ่ือศึกษาคนควาในระดับสูง เพ่ือใช 

ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลาน้ีในการดําเนินการวิจัยท่ีสําคัญหรือทําโครงการ

คนควาในวิชาชีพ 

3. ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจยั และพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐาน ตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4. ความสามารถในการส่ือถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรในรูปแบบของ 

ส่ือตางๆ ตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

1. ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีซับซอนอยางสม่ําเสมอ สามารถแกไขปญหา 

อยางสรางสรรคดวยดุลยพินิจท่ีเหมาะสม และใชทักษะเหลาน้ีไดในสถานการณท่ีจําเปนไดแมไมมีขอมูล 

ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหาน้ันๆ 

2. สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาท้ังท่ีคาดการณไดและคาดการณ

ไมได ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม 

3. ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอ่ืนรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาท่ียุงยากซับซอนและละเอียดออน ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับ

ความขัดแยงทางคานิยม 
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4. มีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ีในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะผูนําในการใหโอกาส

และสนับสนุนผูอ่ืนใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

ระดับปริญญาเอก 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถ อยางนอยตอไปน้ี 

1. ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

2. ความคุนเคยกับประเด็นปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึนในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

รวมท้ังความทาทายของประเด็นปญหาเหลาน้ันตอการปฏิบัติหนาท่ีในปจจุบัน และตอขอสรุปท่ีเปนท่ียอมรับกัน

อยูแลว 

3. การศึกษาคนควาระดับสูงท่ีเกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 

รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยท่ีมีลักษณะสรางสรรค

โดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยท่ีกอใหเกิดคุณประโยชนท่ีสําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 

4. ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยท่ีสามารถประยุกตใชในสาขาวิชาท่ีศึกษา 

5. ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยัจากวทิยานิพนธ หรือจากรายงานผลของโครงการและจาก

ส่ิงตีพิมพหรือส่ือตางๆ ท่ีอางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

1. สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู และ 

การปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพ่ือพัฒนาความรู 

ความเขาใจและกลยุทธใหมๆ 

2. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังแสดง

ความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมท่ีไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมท่ีซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพไดมั่นคงและ

รวดเร็ว มีความคิดริเร่ิมในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอชุมชน 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

สาขาหรือสาขาวิชาไดท่ี Website ของ สกอ. http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ 
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ภาคผนวก ค 

กฎกระทรวง 

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

(เฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีบัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับ ท้ังน้ี ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพใหเปนไปตามกฎกระทรวง จึงจําเปนตอง 

ออกกฎกระทรวงน้ี โดยมีสวนท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 

ขอ 1 ใหยกเลิก 

(1) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 

(2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 

ขอ 2 ในกฎกระทรวงน้ี 

“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับ

การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ัน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ี

กํากับดูแลสถานศึกษา 

“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก 

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศกึษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสราง การวางแผน 

และการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการ

อยางตอเน่ืองและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 
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“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

ขอ 3 ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน 

(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

ตองประกอบดวย 

(1) การประเมินคุณภาพภายนอก 

(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ขอ 5 ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ ท้ังน้ี ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 

ขอ 6 ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพิจารณาและเปดเผยรายงานน้ัน

ตอสาธารณชน 

ขอ 7 สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทําแผน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวดที่ 2 

การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

สวนที่ 3 

การอุดมศึกษา 

ขอ 30 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา” 

ประกอบดวย 

(1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ 

(2) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนรองประธานกรรมการ 

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก 

ผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา 

หรือการประเมินการจัดการศึกษา จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ ซึ่งในจํานวนน้ีจะตองแตงตั้งบุคคลท่ีไมเปน

ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 



208 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

ให เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้ งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 31 ใหนําความในขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระ 

การดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพ่ิม และการพนจากตําแหนงของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามขอ 30 (3) โดยอนุโลม 

ขอ 32 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผลการประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

(3) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 

ขอ 33 ใหสถานศึกษาระดับอุดมศกึษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทาง

วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง และเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ 34 หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหพิจารณาจาก 

(1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

(2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายในท่ีกําหนดไว 

(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลตอ

คุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

ขอ 35 วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหใชแนวปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

(1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

การดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหาร และติดตามการดําเนิน 

การประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษา

จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย และหลักการ 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดย

ถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
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(4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ

องคประกอบตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปน้ี 

(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ 

(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 

(ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 

(ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 

(จ) อุปกรณการศึกษา 

(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 

(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

(ซ) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนา

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง 

ขอ 36 ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาน้ันอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผย 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

หมวด 3 

การประกันคณุภาพภายนอก 

ขอ 37 การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปน้ี 

(1) เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและ 

มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

(3) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดย 

ใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็ม

ตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(4) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

(5) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

(6) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย

ของสถานศึกษา 
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ขอ 38 ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

แตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเร่ือง ดังตอไปน้ี 

(1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 

(2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 

(3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอ่ืนเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน 

ท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอ่ืนไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

ขอ 39 วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสํานักงานกําหนด 

ขอ 40 ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลท่ีไมผานเกณฑมาตรฐาน 

แกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาน้ัน และใหสถานศึกษาน้ันปรับปรุงแกไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

และดําเนินการตามแผน เพ่ือขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมินคร้ังแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหน่ึง 

ขอ 41 ในกรณีท่ีสถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ 40 ใหสํานักงาน

รายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป 
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ภาคผนวก ง 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2552 

เ พ่ื อ ใ หก า รดํ า เ นิ นง าน ด าน กา ร ปร ะกั น คุณ ภา พ กา รศึ ก ษา ขอ ง มห าวิ ท ยา ลัย ดํ า เ นิน ไป 

อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหการจัดการศึกษา และการดาํเนินงานภารกิจหลักดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจึงไดประกาศขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวย 

การประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2552 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย  

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22(9) มาตร 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 จึงใหตราขอบังคับไว

ดังน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย  

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2552” 

ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในขอบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดตั้ งสวนงาน 

ในมหาวิทยาลัย 

“สกอ.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

“สมศ.” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ขอ 4 ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดี และหัวหนาสวนงาน เปนกรรมการ 

(3) ผูชวยอธิการบดี ไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555 

(4) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

(5) ผูอํานวยการศูนยประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(6) หัวหนากลุมงานของศูนยประกันคุณภาพการศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ 5 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีดังน้ี 

(1) กําหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และสวนงาน 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 

(4) รับทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะตอผลการประเมินคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย และสวนงาน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(5) รับทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

มหาวิทยาลัย แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(6) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ 6 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(1) ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชองคประกอบคุณภาพของ สกอ. เปนแนวทาง 

ในการดําเนินงานและพัฒนาการประกันคุณภาพ เพ่ือใหครองคลุมภารกิจ 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังน้ี  

ใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

(2) ใหมหาวิทยาลัย และสวนงาน จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ 

ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย และสวนงาน

ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

(3) ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนประจําปดานการประกันคุณภาพการศึกษา และใหสวนงานจัดทํา

แผนใหสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

(4) ใหมหาวิทยาลัย และสวนงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีครอบคลุมการดําเนินงาน

ตามองคประกอบคุณภาพท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด 

(5) ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ท้ังระดับมหาวิทยาลัย และ 

สวนงาน ทุกรอบปการศึกษา และใหนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และสวนงาน 

(6) ใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และเสนอตอ สกอ. ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมท้ังเปดเผยตอสาธารณชน 

(7) ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน พรอมท้ังแผนงานในการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

(8) ใหมหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามระยะเวลาท่ี สมศ. กําหนด 
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(9) ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก พรอมท้ังแผนงานในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ และใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทาง 

การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการประเมินเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับน้ี กรณีมีปญหา 

ในการวินิจฉัยหรือการตีความเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดและ

ใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 

 

            ลงนาม 

 (ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 



ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2555-2176

Website : http://qa.kmutnb.ac.th,  e-mail : qa@kmutnb.ac.th
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