
 



 

 

ค าน า 
 
 การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงก าหนดให้ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ๒๓ ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และสามารถประเมิน
พัฒนาการของหน่วยงานได้ นอกจากนี้ยังได้มีการน าตัวบ่งชี้ของ สมศ. มาประกอบด้วยเพื่อให้คณะได้เห็นผล
การด าเนินงานครบทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ฝุายประกันคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานในระบบประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือการขับเคลื่อนคณะไปสู่ความเป็นเลิศ และมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
 
           ฝุายประกันคุณภาพ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๑ 

 

บทที่ ๑ 
 

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
โดยยึดหลักการด าเนินงานเป็น ๓ ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพรูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับการด าเนินงานและธรรมชาติ
ของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบท่ี ๑  ระบบประกันคุณภาพระดับคณะ ด าเนินการตาม ๙ องค์ประกอบ 
 รูปแบบท่ี ๒  ระบบประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ด าเนินการตาม ๖ องค์ประกอบ 
 
๑.๑  การประกันคุณภาพภายใน 
  เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง การประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื ่องเพื่อใช้ประกันคุณภาพ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางและตัวบ่งชี ้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งแนวทาง และตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพภายในของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ กลุ่ม ข สถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ | คู่มือ การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

๑.๒  แผนงานการประกันคุณภาพภายใน 
  แต่ละปีการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก าหนดแผนงานประกันคุณภาพภายใน โดยยึด
หลักวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
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๑. วางแผนและปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน (P-Plan) 

                  

๒. เก็บข้อมูล ๑๒ เดือน ตามตัวบ่งช้ี 
(D-Do) 

                  

๓. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในรอบ 
๖ เดือน 

                  

๔. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในรอบ 
๙ เดือน 

                  

๕.  ส าขาวิ ช าจั ดท า ร ายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียม
รองรับการประเมินและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชา 

                  

๖. ประเมินสาขาวิชา (C-Check)                   
๗. คณะน าผล (๖) มาจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) บนระบบ 
CHE QA Online และเตรียมรับการ
ปร ะ เ มิ น คณ ะแ ล ะมี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินระดับคณะ 

                  

๘. ประเมินคณะบนระบบ CHE QA 
Online (C-Check) 

                  

๙. ส่งรายงานการประกันคุณภาพ
ประจ าปี (SAR) ให้ สกอ. ผ่านระบบ 
CHE QA Online (ภายใน ๑๒๐ วัน 
นับจากสิ้นปีการศึกษา) ภายในวันที่ 
๓๐ กันยายน 

                  

๑๐. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผล
การประเมิน (A-Act) และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของคณะ (P-Plan) 

                  

 
 
 
 



คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๓ 

 

๑.๓  แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
  ส าหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  ๑. สาขาวิชาและคณะ ให้มีการประเมินตนเอง ทั้งตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และของ สมศ. ส าหรับคณะ
ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online 
  ๒. มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 
ประธานฯ และกรรมการประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมิน ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ฯ ของ สกอ. ประมาณ ๓-๕ คน โดยในการประเมินระดับคณะ ต้องมีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย ๑ คน 
  ๓. สาขาวิชาและคณะส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนเข้าไป
ประเมินคุณภาพประจ าปี อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะให้จัดท าบนระบบ CHE QA Online 
ด้วย 
  ๔. หลังคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสาขาวิชาหรือคณะแล้วเสร็จ ต้อง
จัดส่งรายงานผลการประเมินฯ ไปยังคณะเพ่ือส่งให้มหาวิทยาลัย 
  ๕. สาขาวิชาและคณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 
๑.๔  แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
  (๑)  คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
    - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 
    - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย ๑ คน ในกรณีท่ีผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ . ก็ได้ ส่วนผู้
ประเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
  (๒)  คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชา 
    - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 



๔ | คู่มือ การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

    - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่าง
น้อย  ๑ คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้
ค าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่
เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ ที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๕ 

 

บทที่ ๒ 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
 
 การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความส าคัญ
กับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม ๙ องค์ประกอบคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๓ ด้าน คือ 
๑) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ๒) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ประกอบด้วย ก. 
มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา) และ ๓) มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ๑) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ 
มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ถือว่าได้ ๐ คะแนน 
 ๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 
๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน ๕ ไว้ ตัวอย่างเช่น 
 
 ตัวอย่างท่ี ๑  ก าหนดร้อยละ ๖๐ เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ ๓๐   

     คะแนนที่ได้ = 
๓๐

๖๐
  ๕ = ๒.๕ คะแนน 

 
 ตัวอย่างท่ี ๒  ก าหนดร้อยละ ๓๐ เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ ๓๕   

     คะแนนที่ได้ = 
๓๖

๓๐
  ๕ = ๖  =  ๕ คะแนน 

 
 ตัวอย่างท่ี ๓  ก าหนดค่าเฉลี่ย คือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นคะแนน 
๕ ผลการด าเนินงานได ้๕๒,๐๐๐ บาทต่อคน 

     คะแนนที่ได้ = 
๕๒ ๐๐๐

๖๐ ๐๐๐
  ๕ = ๔.๓๓ คะแนน 

 
 หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน  ๕ จะได้คะแนน ๕ 
(ตามตัวอย่างท่ี ๒) 
 ๒) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน ๕ ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้ 
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     คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ ของตัวบ่งช้ีน้ัน ๆ
  ๕ 

 
 ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 
ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข ๕ ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
   ๘๑.๒๖๔ เป็น ๘๑.๒๖ 
   ๙.๖๒๕  เป็น ๙.๖๓ 
 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือ
ด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน ส าหรับการประเมินเปูาหมาย ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้
ระบุเพียงบรรลุเปูาหมายหรือไม่บรรลุเปูาหมาย ส าหรับความหมายของคะแนน มีดังนี้ 
  คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  การด าเนินงานระดับด ี
  คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
 การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 การประเมินเปูาหมาย ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด หรือสูง
กว่าเปูาหมาย ถือว่าบรรลุเปูาหมาย ทั้งนี้ การก าหนดเปูาหมายต้องมีหลักฐานอ้างอิงด้วย โดยการก าหนด
เปูาหมายไม่ควรต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
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บทที่ ๓ 
 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
 
 การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน มี ๒๓ ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. แบ่งเป็น ๓ 
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทั้งนี้ให้ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๙ ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัว
บ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๒ ซึ่งด าเนินการระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยผลการประเมินคุณภาพภายในจะไม่รวมผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๙ ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓.๑ องค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนด าเนินการ 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ตั วบ่ ง ช้ี  สมศ .ที่  ๑๖ .๑ , 
๑๖.๒ และ ๑๗ 

๑ + ๓ 

๒. การผลติบัณฑติ ตั วบ่ ง ช้ีที่  ๒ .๒ , 
๒.๓ และ ๒.๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑, ๒.๔, 
๒.๖ และ ๒.๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ และตัวบ่งช้ี 
สมศ.ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ 
๑๔ 

๘ + ๕ 

๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ตัวบ่ง ช้ีที่  ๓.๑ และ 
๓.๒ 

- ๒ 

๔. การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ ตัวบ่ง ช้ีที่  ๔.๑ และ 
๔.๒ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๕, ๖ และ 
๗ 

๓ + ๓ 

๕. การบริการวิชาการแกส่ังคม - ตัวบ่ง ช้ีที่  ๕.๑ และ 
๕.๒ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๘, ๙, และ 
๑๘.๑, ๑๘.๒ 

๒ + ๔ 

๖. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  ๑๐ และ 
๑๑ 

๑ + ๒ 

๗. การบริหารและการจัดการ - ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑, ๗.๒, 
๗.๓ และ ๗.๔ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๓ ๔ + ๑ 

๘. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ - ๑ 
๙. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๕ ๑ + ๑ 

รวม ๔ ๑๘ ๑ + ๑๙ ๒๓ + ๑๙ 
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ตารางท่ี ๓.๒ มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐาน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ และตัว
บ่งช้ี สมศ.ที่ ๑, ๒, ๓ 
และ ๔ 

๑ + ๔ 

๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

 
- 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑, 
๒.๔, ๗.๑, ๗.๓, 
๗.๔, ๘.๑ และ 
๙.๑ 

 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๓ 

๗ + ๑ 

 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒, 
๒.๓, ๒.๕ และ 
๔.๓ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑, 
๒.๖, ๒.๗, ๓.๑, 
๓.๒, ๔.๑, ๕.๑, 
๕.๒ และ ๖.๑ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๕, 
๑๖.๑ ,  ๑๖.๒ , ๑๗ 
และ ๑๘.๑, ๑๘.๒ 

๑๓ + ๑๑ 

๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตัวบ่ ง ช้ีที่  ๔ .๒ 
และ ๗.๒ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๕, ๖ 
และ ๗ 

๒ + ๓ 

รวม ๔ ๑๘ ๑ + ๑๙ ๒๓ + ๑๙ 
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ตารางท่ี ๓.๓ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐาน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

๑. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

    

   (๑) ด้านกายภาพ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕   ๑ 

   (๒) ด้านวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒ 
และ ๒.๓ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑, 
๒.๔ และ ๒.๖ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๔ ๕ + ๑ 

   (๓) ด้านการเงิน  ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑  ๑ 

   (๔) ด้านการบริหารจัดการ  ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑, 
๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, 
๗.๔ และ ๙.๑ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๓, 
๑๕, ๑๖.๑,  ๑๖.๒ 
และ ๑๗ 

๖ + ๕ 

๒. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา  

    

   (๑) ด้านการผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๗, 
๓.๑ และ ๓.๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ และตัว
บ่งช้ี สมศ.ที่ ๑, ๒, ๓ 
และ ๔ 

๔ + ๔ 

   (๒) ด้านการวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ ตัวบ่ ง ช้ีที่  ๔ .๑ 
และ ๔.๒ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๕, ๖ 
และ ๗ 

๓ + ๓ 

   (๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ตัวบ่ ง ช้ีที่  ๕ .๑ 
และ ๕.๒ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๘, ๙ 
และ ๑๘.๑, ๑๘.๒ 

๒ + ๔ 

   (๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  ๑๐ 
และ ๑๑ 

๑ + ๒ 

รวม ๔ ๑๘ ๑ + ๑๙ ๒๓ + ๑๙ 
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ตารางท่ี ๓.๔ มุมมองด้านบริหารจัดการที่ส าคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

๑. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ตั ว บ่ ง ช้ี ที่  ๒ . ๖ , 
๒.๗, ๓.๑, ๓.๒, 
๕.๑ และ ๕.๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ และ
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  ๑, 
๒, ๓, ๔, ๘, ๙ และ 
๑๘.๑, ๑๘.๒ 

๗ + ๘ 

๒. ด้านกระบวนการภายใน ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ ตั ว บ่ ง ช้ี ที่  ๑ . ๑ , 
๒.๑, ๒.๔, ๔.๑, 
๖.๑, ๗.๑, ๗.๓, 
๗.๔ และ ๙.๑ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๐, 
๑ ๑ ,  ๑ ๓ ,  ๑ ๕ , 
๑๖.๑, ๑๖.๒ และ 
๑๗ 

๑๐ + ๗ 

๓. ด้านการเงิน ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ - ๒ 
๔. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒ 

และ ๒.๓ 
ตั ว บ่ ง ช้ี ที่  ๔ . ๒ 
และ ๗.๒ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  ๕, 
๖, ๗, และ ๑๔ 

๔ + ๔ 

รวม ๔ ๑๘ ๑ + ๑๙ ๒๓ + ๑๙ 
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องค์ประกอบที่ ๑ 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 
จ านวน ๑ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑ : กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี
คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว  จะต้อง
ค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
นิยามศัพท ์
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา ๕ ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
รอบระยะเวลา   รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ 
ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – 
๒๕๕๔) 
 ๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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 ๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ 
 ๖. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 ๗. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 ๘. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๘ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 
  ๑.๑ มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของคณะ หากคณะได้ก าหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่
เริ่มต้น คณะควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของคณะหรือไม่ 
หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในคณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  ๑.๒ หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของคณะตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็นการ
ก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ๑.๓ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของคณะ และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของมหาวิทยาลัยและกลยุทธ์
สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
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  ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือน าคณะไปสู่ความส าเร็จที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เปูาประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ อันได้แก่ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  วิสัยทัศน์
และแผนกลยุทธ์ที่คณะก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝุาย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวัง
ของคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  ๒.๑ มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเปูาหมายของ
กลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
  ๒.๒ มีการก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ 
 ๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓.๑ มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ตามกระบวนการของ Balance scorecard 
  ๓.๒ มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๔.๑ มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเปูาหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๔.๒ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัว
บ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝุาย อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
 ๕. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ 
  คณะควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง ๔ พันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานและสร้างความเชื่อม่ันว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 ๖. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
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  มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมี
การรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเปูาหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น  ๓ เดือน 
หรือ ๖ เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
 ๗. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์กับค่าเปูาหมาย และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหาร
คณะและท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๘. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๘.๑ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา  และมีการจัดท า
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  ๘.๒ มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ 
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องค์ประกอบที่ ๒ 
การผลิตบัณฑิต 

 
จ านวน ๘ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของคณะ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
นิยามศัพท ์
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
 ๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 ๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย  
 (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ ) 
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 ๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
 ๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔  กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
หมายเหตุ 
 ๑. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิด
ด าเนินการแล้ว  
 ๒. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๘ ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
 ๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔  ข้อ 
มีการด าเนินการ

ครบ ๕ ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
 ๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  ๑.๑ มีการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและ
ก าหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น 
ๆ 
  ๑.๒ การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น  ๆ ในตลาดงานว่ามี
มากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติหรือไม ่คณะมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่  นอกจากศึกษาความ
ต้องการหรือความจ าเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการด าเนินการของหลักสูตรใหม่และค านวณ
จุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  ๑.๓ การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้น  ๆ ความคิดเห็นจาก
บัณฑิตและผูป้ระกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างานเพ่ือให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
  ๑.๔ มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่ มหาวิทยาลัย
ก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
  ๑.๕ มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัต ิ
 ๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  ๒.๑ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดยพิจารณา
หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์
ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
  ๒.๒ เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) 
ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
  ๓.๑ หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
  ๓.๒ มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการ
ด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การ
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สนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มี
การควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน 
  ๓.๓ ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรท าการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร  ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย ๑ คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการให้
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
และด าเนินการขอรับรองตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
  ๔.๑ สร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจัดในรูปของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่หรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
  ๔.๒ จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยทุกปี
การศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 
  ๔.๓ มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของแต่ละหลักสูตร  โดย
อาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔ กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมินที่ได้จากข้อ ๔ จนท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ
ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 ๖. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างคณะกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ค๒) 
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  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ ๑ และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา ควร
มีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจริงที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไป
ปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 ๗. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 
  คณะที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรีไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผน ก เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ 
โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ือจูงใจนักศึกษา 
 ๘. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 
  คณะที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยให้มากกว่า
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น แต่ต้องด าเนินการให้มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัยมากพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของคณะ 
นิยามศัพท ์
 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  
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เกณฑ์การประเมิน 
 คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้ 
 ๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ 
 ๒) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ 
 ๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้น
ไป หรือ 
 ๒) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖ ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
 ๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๑๐๐ 
                                           จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕  
 คะแนนที่ได้  =              ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                           x ๕ 
                        ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
หรือ 
 ๑. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา       = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
 ๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕   
คะแนนที่ได้ = 
  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  x ๕ 
           ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
                                                        ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
หมายเหตุ 
 ๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ  มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ดังนี้ 
  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
    ๙ – ๑๒ เดือน    คิดเป็น ๑ คน 
    ๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน  คิดเป็น ๐.๕ คน 
    น้อยกว่า ๖ เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 ๓. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  ไม่จ าเป็นต้องเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
 
ตัวอย่างการค านวณ 
 ในปีที่ประเมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน ๙๕ คน ลา
ศึกษาต่อ ๑๑ คน มีคุณวุฒิปริญญาโท ๘๐ คน และปริญญาเอก ๒๖ คน ส าหรับในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน ๙๖ คน ลาศึกษาต่อ ๑๐ คน มี
คุณวุฒิปริญญาโท ๘๒ คน และปริญญาเอก ๒๔ 
 เลือกประเมินตามแนวทางที่ ๑ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
๒๖

๑๐๖
  ๑๐๐ = ๒๔.๕๓ 

 คะแนนที่ได้ = 
๒๔ ๕๓

๓๐
  ๕ = ๔.๐๙ คะแนน 

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ ๒ 

 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
๒๖

๑๐๖
  ๑๐๐  -  

๒๔

๑๐๖
  ๑๐๐  

           = ๒๔.๕๓ – ๒๒.๖๔ = ๑.๘๙ 

 คะแนนที่ได้ = 
๑ ๘๙

๖
  ๕ = ๑.๕๘ คะแนน 

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓ : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะ
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 
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นิยามศัพท ์
 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  
เกณฑ์การประเมิน : คณะสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้ 
 ๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  หรือ 
 ๒) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่าน 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ 
 ๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป หรือ 
 ๒) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๒ ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ : 
 ๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 
       จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x ๑๐๐ 
        จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕  
  คะแนนที่ได้  =          ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                  x ๕ 
                        ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
หรือ 
 ๑. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
 ๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนนที่ได้ =   
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  x ๕ 
      ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
                                                  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
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หมายเหตุ  
 ๑. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ดังนี้ 
  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
    ๙ – ๑๒ เดือน    คิดเป็น ๑ คน 
    ๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน  คิดเป็น ๐.๕ คน 
    น้อยกว่า ๖ เดือน   ไมส่ามารถน ามานับได ้
 ๒. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  ไม่จ าเป็นต้องเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน  นอกจากนั้น ยัง
จ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของคณะ 
นิยามศัพท ์
 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง  ๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  ๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ๔) 
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม   ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  ๖) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิด
ท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ ๑๐ ประการ คือ  ๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ๓) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  ๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ๕)จรรยาบรรณ
ต่อผู้บังคับบัญชา ๖) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ๗) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ๘) จรรยาบรรณต่อ
นักศึกษาและผู้รับบริการ  ๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ ๑๐) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจ าที่ไม่ใช่อาจารย์ และมีสัญญาจ้างกับคณะทั้งปีการศึกษา 



๒๖ | คู่มือ การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 ๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 ๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 ๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
หมายเหตุ 
 หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึง
พอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน :       

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุม
ข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย ๕ ปี
ข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากร
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ที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและ
ภายในคณะ 
  ๒) ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์
และสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ 
และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มี
ทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การ
หมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่น ๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
  ๓) ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน  
ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคน
เก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในคณะ 
  ๔) ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน 
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน  
และของคณะ 
 ๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  ๒.๑ มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่คณะ
วางแผนไว้ 
  ๒.๒ มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (job description) 
การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies ) ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
ในงาน 
  ๒.๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดิน
ของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
  ๒.๔ มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่ง
งานที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๓.๑ สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ท างาน 
  ๓.๒ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  เช่น มี
การติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการ
ขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืน ๆ 
  ๓.๓ มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
  ๓.๔ มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
  ๓.๕ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการท างาน  มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 
  ๓.๖ มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปูองกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ 
ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกายสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญใน
การแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 
 ๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
  ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
ควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง  
โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา ๖-๙ เดือน หรือใช้
กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 
 ๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
  ๕.๑ คณะจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 
  ๕.๒ ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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 ๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
  คณะจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน  รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (KPI) หรือเปูาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเปูาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของคณะ และน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 
 ๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
  ๗.๑ น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
  ๗.๒ ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๗.๓ มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕ : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  เช่น สิ่งแวดล้อมในคณะ 
หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  ๘ FTES ต่อ
เครื่อง 
 ๒. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
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 ๓. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ๔. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 
 ๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ ๒ – ๕ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
หมายเหตุ 
 ๑. คณะสามารถอ้างอิงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริการด้านอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬามาเป็นผลการด าเนินงานของคณะได้ 
 ๒. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑ ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัยด้วย 
 ๓. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๖ : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้
และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระใน
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รูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ
ส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
นิยามศัพท ์
 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ
ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห ์ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  
 นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของ
วิชานั้น ๆ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 
  ๑) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
  ๒) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
  ๓) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
  ๔) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
  ๕) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
  ๖) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
  ๗) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของคณะ
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 ๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
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 ๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 ๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 ๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
หมายเหตุ 
 ๑. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็น
ต้น 
 ๒. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของคณะที่ได้
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒  หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
  ๑.๑ มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การ
มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมี
บทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียน
การสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
  ๑.๒ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึก
ประสบการณ ์
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  ๑.๓ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละ
รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๒.๑ อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  แต่ละรายวิชาระบุ
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
   - จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดย
เน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้  ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   - ลักษณะและการด าเนินการ เป็นการระบุค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมงการสอน และการให้
ค าปรึกษา 
   - การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะ
พัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   - แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ 
   - ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่
ผู้เรียน 
   - การประเมินและปรับปรุงการด า เนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และจากการสังเกตการณ ์เป็นต้น 
  ๒.๒ อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน 
  ๒.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา (formative 
evaluation) และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 
 ๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
  ๓.๑ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม 
สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทัง้ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
  ๓.๒ จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 
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 ๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
  ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิชาการท่ีทันสมัย การด าเนินการนี้อาจท าโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ
บรรยายในบางคาบเวลา น านักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกคณะ/
มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น 
 ๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
  ๕.๑ อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา  โดยการท า
วิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เหมาะสมหรือไม ่ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร 
  ๕.๒ ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์
และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ 
ต ารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น น าผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วย
ว่า มีการน าการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
 ๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
  คณะควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ต่อไปนี้ 
  - พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ ๒ เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
  - ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร  ทุกภาคการศึกษา 
โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 
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  - ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่ก าหนดทุกปี
การศึกษา 
  - ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการ
ประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๗ : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี  ๕ 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน
คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับ
การปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการ
วิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถ
ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 
นิยามศัพท ์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
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ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 ๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 ๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 ๕. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔  ข้อ 
มีการด าเนินการ

ครบ ๕ ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  อย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
  ๑.๑ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๕ ปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน าข้อมูลจากการส ารวจมา
บูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑.๒ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น 
และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึง
ความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ
ด้วย มีการก าหนดเป็นเปูาหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิต
บัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา 
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 ๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  ๒.๑ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าข้อมูล
จากผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะประเด็นการก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล 
  ๒.๒ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้สอนแต่ละวิชา
ได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ  อาจมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียน
กับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการ
ท างานจริงได ้
  ๒.๓ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  มีการประชุมวิพากษ์การจัดการ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือน
ร่วมงาน 
  ๒.๔ มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
  ๒.๕ ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 
 ๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ๓.๑ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ  หรือทรัพยากรที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 
  ๓.๒ หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ 
ทุกเวลา 
 ๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
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  ๔.๑ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ 
  ๔.๒ มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย
หรือนอกมหาวิทยาลัย 
  ๔.๓ หากเป็นไปได้ อาจมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติทุกป ีหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ ครั้งในระหว่างการศึกษา 
  ๔.๔ ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไป
เผยแพร่ 
 ๕. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 
  ๕.๑ มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๕.๒ มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ โดยมี
การประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๘ : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น คณะจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่คณะจัดให้กับนักศึกษา 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 ๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
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 ๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  ๑ โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 
 ๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบ่งชี้ 
 ๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
หมายเหตุ 
 ๑. เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔ การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
ให้น าตัวบ่งชี้ของทุกโครงการมารวมกัน และนับเฉพาะตัวบ่งชี้ที่บรรลุเปูาหมาย ถ้าค านวณได้ ร้อยละ ๙๐ ถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ข้อ ๔ 
 ๒. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการ
คัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต ่๓ สถาบันขึ้นไป) 
 ๓. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ๓ 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 
จ านวน ๒ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (๑) 
การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (๒) การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่
จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (๓) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
นิยามศัพท ์
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 ๒. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 ๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 ๔. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 ๕. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 
หมายเหตุ 
 ในกรณีคณะที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔ และ ข้อ ๕ โดยอนุโลม 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒  หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  ๑.๑ คณะจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ข้อมูลด้าน
การเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลทีค่ณะสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
  ๑.๒ หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมค านึงถึงสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาในความ
ดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ เพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้น
การให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
  ๑.๓ หน่วยงานระดับคณะ เช่น ฝุายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการหรือให้ค าปรึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้บริการตลอดเวลา  อาจมีการ
จัดบริการสายด่วน (hotline) ส าหรับให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการ
ความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 
  ๑.๔ มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วย
ให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของคณะที่จะดูแลได้ 
  ๑.๕ ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ 
  ๑.๖ มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
  ๑.๗ มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับครอบครัวของนักศึกษาเพ่ือร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
  ๑.๘ มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
 ๒. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  ๒.๑ คณะจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ 
  ๒.๒ มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
  ๒.๓ มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 



คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๔๓ 

 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
  ๓.๑ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งดูงานแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
เหมาะสมต่อไป 
  ๓.๒ มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
  ๓.๓ มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  ๓.๔ มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ 
 ๔. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  ๔.๑ คณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์จดหมายข่าว ฯลฯ 
ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา
ความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
  ๔.๒ มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็น
ระยะ ๆ 
  ๔.๓ เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน การท าวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรม
ดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว  ยังท าให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้
วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 
  ๔.๔ มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
 ๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  ๕.๑ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่าเป็น
ระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 
  ๕.๒ มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕ 
  ๖.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะ ระดับหลักสูตร สาขาวิชา ฝุาย หรือคณะ มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและ
ระยะเวลาในการประเมิน 
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  ๖.๒ มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และน าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้บริหารระดับคณะ 
  ๖.๓ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ  ๓.๕๑ ขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม ๕ จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดที่
ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า ๓.๕๑ คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนว
ทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 
 ๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 
  ๗.๑ น าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ  และมีการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
  ๗.๒ มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้านตามแผนที่ก าหนด 
  ๗.๓ มีการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการที่คณะจัดให้ทุก
ด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒ : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรมจริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนด
เพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
นิยามศัพท ์
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
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 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 ๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกจิกรรมร่วมกัน 
 ๕. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ๖. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
  ๑.๑ หน่วยงานระดับคณะมีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  ที่ชัดเจน 
นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีคณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 
  ๑.๒ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย       ตัว
บ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาจากการท ากิจกรรม 
 ๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
  คณะมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และก าหนดเงื่อนไขให้
นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่
นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะ 
 ๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓.๑ ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย ๕ ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓.๒ ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะต้องส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย ๒ ประเภทจากประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ 
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการ
รวมอยู่ด้วย 
  ๓.๓ การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดท า
ข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝุายกิจการนักศึกษาของคณะ) โดยมีค าอธิบาย
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก่วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย และวิธีการประเมินความส าเร็จ 
และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมใหม ่
  ๓.๔ ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลปูอนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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 ๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 
  ๔.๑ คณะให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น กิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM: knowledge management) การให้นักศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน     (ผลการ
ประเมิน) ในที่ประชุม เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการ
ท างาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ การประเมินความส าเร็จ 
  ๔.๒ ในระดับคณะ อาจารย์ที่รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยด้วย 
  ๔.๓ ในแต่ละปคีณะอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมีการจัดเวทีหรือการ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้จากการท ากิจกรรม หรือน าเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 
  ๔.๔ อาจมีการร่วมมือกันเพ่ือสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการท างานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย 
 ๕. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  ๕.๑ คณะ (ฝุายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
  ๕.๒ คณะก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม และน ารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห ์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี 
  ๕.๓ คณะมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
  ๕.๔ คณะมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปี
ต่อไป 
 ๖. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
  ๖.๑ คณะมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการวิเคราะห์
คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 
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  ๖.๒ คณะน าเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ ๔ 
การวิจัย 

 
จ านวน ๓ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและ
ทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
นิยามศัพท ์
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 
 ๑) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 ๒) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 ๓) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
 ๔) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 ๕) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 ๖) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
 ๗) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 ๘) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
 ๙) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
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รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
คณะ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ๔. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 ๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 ๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔  หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  ๑.๑ คณะควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหาร
ควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพ่ือบรรลุตามเปูาหมายของแผนการ
วิจัยของคณะ 
  ๑.๒ การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหาร
งานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถด าเนินการวิจัย
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หรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัยนอกจากนั้นอาจจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 
 ๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เช่น    ๑) 
การก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ ๒) การก าหนดให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ๓) 
การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  หรือเข้าร่วมการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ๔) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ ๕) การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอน เป็นต้น 
 ๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  ๓.๑ จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์ก าลังคนวางแผน และ
รับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ ท าการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 
  ๓.๒ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล กรณี
นักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะน าหรือการร่วม
ทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน า
นอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า  
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริมการท างานวิจัย
เป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 
  ๓.๓ ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย  
ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
  ๓.๔ สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มี
ผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่าง ๆ ในคณะให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและ
ผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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 ๔. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท าได้ยาก ดังนั้น คณะจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถ
น าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป
ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น คณะอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูล 
รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และ
นักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพ่ีเลี้ยงตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ  และช่วยเหลือปรับปรุง
โครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพ่ือมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน 
 ๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
  คณะควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ  ทั้งงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 
  ๕.๑ งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย ๑) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
ของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความ
ต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย ๒) งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ๓) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก ๔) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 
  ๕.๒ ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของคณะ ระบบรักษา
สุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่หลายหน่วยวิจัย 
หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบ
ผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอ่ืนได้  เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย
ของนักวิจัย 
  ๕.๓ แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร(hard copy) และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ  การสนับสนุน
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ  ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ 
โดยเฉพาะในช่วงลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
วิจัย 
  ๕.๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ๕ ด้านต่อไปนี้ ๑) ข้อมูลด้าน
แหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย ๒) ข้อมูลด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะ ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา ๓) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
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สร้างสรรค์ท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุน
ของคณะในการเผยแพร่ผลงาน ๔) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของคณะในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สิน
ทางปัญญา ๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 ๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  คณะจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและ
เพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ใน
ประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 
 ๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
  คณะน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง โดยก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือการปรับปรุง 
ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจ าเป็นก าหนด
ระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่
ก าหนด 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒ : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการ
วิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น คณะต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้
แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ ์
นิยามศัพท ์
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
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 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ หรือ
วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร
ระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
 ๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  ๒  สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
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 ๔. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 ๕. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔  ข้อ 
มีการด าเนินการ

ครบ ๕ ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี  peer review ในประเด็น
ต่อไปนี้ เช่น ๑) การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร ๒) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย ที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๓) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ๔) การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่๕) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจ
แตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละคณะ 
 ๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเปูาหมายโดยยังคงความ
เชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์
อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัด
หมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 
 ๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  ๒ สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ ๒ เผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
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กลุ่มเปูาหมาย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลปูอนกลับ  นอกจากนั้นการ
ประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า  
ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย 
หรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 ๔. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
  สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น ๑) ก าหนดขั้นตอนวิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  ๒)ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัย
จากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากคณะ 
(consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย ๓) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการน าผลงานที่
เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น 
 ๕. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  คณะวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจา
ต่อรอง ท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์ นักวิจัย และคณะ ในการ
เจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์  นักวิจัย
และของคณะในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่
โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓ : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะและที่ได้รับจากภายนอก
คณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของคณะ 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
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นิยามศัพท ์
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษาที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์การประเมิน 
 แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง  ๐ – ๕ โดยเกณฑ์
ประเมินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
วิธีการค านวณ 
 ๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก    x ๑๐๐ 
             จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 ๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  คะแนนที่ได้    =          จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก      x ๕ 
                                      จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕       
หมายเหตุ 
 ๑. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ 
 ๒. ให้นับจ านวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 
 ๓. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไม่มีหลักฐาน 
ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 



คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๕๙ 

 

 ๔. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยคณะที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยคณะที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
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องค์ประกอบที่ ๕ 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
จ านวน ๒ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑ : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะ คณะพึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างคณะเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และ
สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
นิยามศัพท ์
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 ๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 ๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 ๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๔ ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธ
กิจของคณะ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดท าระเบียบของการให้บริการ 
ก าหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงาน
ด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้น
ของคณะในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ประจ าด้านอ่ืนๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 ๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น ๑) มีการน าผลการวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ ๒) น าความรู้ ประสบการณ์ 
จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านระบวนการวิจัย เป็นต้น 
 ๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
  จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการด าเนินงาน เปูาหมายของคณะ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพ
ของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
  คณะน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ าเสมอและเป็น
รูปธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สอนงความต้องการและเป็นที่พ่ึง
ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตาม
จุดเน้นของคณะ พิจารณาได้จาก (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (๒) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ (๓) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้นั้น
ทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
นิยามศัพท ์
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือแระ
กอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 ๒. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 ๓. มีการประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 ๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 ๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและ
ความเชี่ยวชาญของคณะ 



๖๔ | คู่มือ การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 ๒. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
  คณะมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย 
(Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการน า
ผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ
หรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ท าความ
เข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 
 ๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผู้
ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะน าให้ผู้รับบริการ
และประชาชน 
 ๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
  มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบ
และกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาใน
การให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการก ากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มี
ระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 ๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  คณะมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่
ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่
สู่สาธารณะ 
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องค์ประกอบที่ ๖ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวบ่งช้ี ๑ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ๒. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 ๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 ๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 ๖. มีการก านดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  คณะมีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบส่งเสริมให้
บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการ
จัดท าแผนงบประมาณโครงการ มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน างานศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
มีการน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 ๒. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
  คณะสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน  
และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งที่จัดโดยคณะและท่ีจัดโดยองค์การนักศึกษา 
 ๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  ๓.๑ คณะมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์    หอประวัติ  
พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓.๒ คณะจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ หน่วยงาน ระดับชาติ 
โดยมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
  ๓.๓ คณะมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร
อ่ืน มีการสร้างเครือข่าย มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน 
 ๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  ๕.๑ มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 
  ๕.๒ มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  ๕.๓ มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๖. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
  ๖.๑ คณะมีการก าหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมี
การเผยแพร่สู่สาธารณะ 
  ๖.๒ คณะได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็น
ที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  ๖.๓ คณะมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 
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องค์ประกอบที่ ๗ 
การบริหารและการจัดการ 

 
จ านวน ๔ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  การพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔  ระบบบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑ : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของคณะ คือ คณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของคณะไปในทิศทางที่
ถูกต้อง จะท าให้คณะเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
นิยามศัพท ์
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ อาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้
ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 
 ๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 ๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 ๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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 ๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 ๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 ๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 ๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
 ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 ๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 ๓. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 ๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
 ๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะเต็มตามศักยภาพ 
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 ๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๗. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
หมายเหตุ 
 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ ๖ นั้น  ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ  ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
  ๑.๑ กรรมการประจ าคณะทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการ
พัฒนาคณะ และอัตลักษณ์ของคณะ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อคณะก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ 
  ๑.๒ กรรมการประจ าคณะก ากับดูแลคณะไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะและ
คณะกรรมการประจ าคณะ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๑.๓ มีการเปิดเผยประวัติกรรมการประจ าคณะ รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ
สาธารณชน 
 ๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
  ๒.๑ ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ มีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่
ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจาก  ๑) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้  ๒) มิติการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศ
ทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๓) มิติผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ 
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อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะ
ได้รับ 
  ๒.๒ ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 
  ๒.๓ ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของคณะให้ทันสมัย น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ 
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
 ๓. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
  ๓.๑ ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ ๑-๒ ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุก
ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.๒ ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของคณะอย่างครบถ้วน รวมทั้งการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 
พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน  โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเปูาหมาย 
 ๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
  ๔.๑ ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร ๒ ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๒ ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และตรวจสอบเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได ้
  ๔.๓ ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนา
องค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 
 ๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 
  ๕.๑ ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน      (on – the – 
job training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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  ๕.๒ ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น 
 ๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๖.๑ ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของคณะให้ไปสู่
ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ โดยให้สอดคล้องทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๖.๒ ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูองผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน 
  ๖.๓ ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานสรุปผลการท างานและ
รายงานการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกป ี
  ๖.๔ ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
คณะ  และรายงานการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกปี 
 ๗. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๗.๑ คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหาร 
  ๗.๒ คณะกรรมการประจ าคณะควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือ
ใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงคณะ
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  ๗.๓ ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิจัดท าแผนการบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะในโอกาสที่
เหมาะสม 
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ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒ : การพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ ๓ ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
นิยามศัพท ์
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 ๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 ๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่
ก าหนด 
 ๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 
 ๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
  ๑.๑ คณะควรศึกษาเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ ว่ามี
ประเด็นใดท่ีมุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
  ๑.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ 
  ๑.๓ คณะควรมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรู้ที่คณะมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในคณะ เป็นต้น 
 ๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 
  ๒.๑ กลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  อย่าง
น้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ทีค่ณะมุ่งเน้น 
  ๒.๒ คณะควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษา
ในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน  และการวิจัยที่สะท้อน      อัตลักษณ์
ของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
  ๓.๑ คณะควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้าน
วิจัย รวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆ ที่คณะมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่าน
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เวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้  เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรมดังกล่าว 
  ๓.๒ คณะควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ เช่น การส่งเสริมให้มี
ชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในคณะและภายนอกคณะ/
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที ่
 ๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) 
  ๔.๑ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 
  ๔.๒ ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๔.๓ ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้
เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
 ๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  ๕.๑ ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย 
  ๕.๒ ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้
และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
  ๕.๓ มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้        มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของคณะ 
  ๕.๔ ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์  หรือ
กลยุทธ์ของคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๗.๓ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับคณะ เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจน
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคณะ ทั้งนี ้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึง
พอใจของผู้ใช้ 
นิยามศัพท ์
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล รวมทั้งการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ 
ทั้งนี ้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 ๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 ๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
  ๑.๑ คณะควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบ
สารสนเทศของคณะและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  ๑.๒ แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
  ๑.๓ ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็น
อย่างน้อย 
   - วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 
   - ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของคณะ 
   - ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
   - ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software (system software 
และ application software) database peopleware และ facilities อ่ืนๆ 
   - งบประมาณท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
   - การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
   - การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
 ๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่น าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงานตามปกต ิเช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็น
ต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของคณะได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  ๓.๑ ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการ
เก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้
ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 
  ๓.๒ ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของคณะควรด าเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  ๔.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
  ๔.๒ น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
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  ๔.๓ แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 
  ๔.๔ ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 
  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในคณะ 
เป็นต้น 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๔ : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพ่ือให้คณะมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพ่ือปูองกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปูาหมายของ
คณะตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของ
คณะ  ตัวอย่างเช่น 
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 ๓. มีการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
๒ 
 ๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 ๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
หมายเหตุ  
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในคณะในรอบปีการประเมิน ที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง  ภาพลักษณ์ หรือ
ต่อความมั่นคงทางการเงินของคณะ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของคณะในการควบคุม หรือจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น 
 ๑. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากรภายใน
คณะ ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่คณะสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
 ๒. คณะหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
 ๓. คณะหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่ 
 ๑. คณะมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบ
ส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
 ๒. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของคณะ 
 ๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
  ๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ 
  ๑.๒ มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทาง
ในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบท
ของคณะ 
  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  - ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ตามบริบทของคณะ 
  ๒.๑ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหารการศึกษา 
  ๒.๒ ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อคณะด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของ
คณะเป็นส าคัญ 
  ๒.๓ ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน  อาคาร
สถานที ่อุปกรณ ์วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 
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  ๒.๔ จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เสี่ยง 
 ๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ ๒ 
  ๓.๑ ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง 
กลาง ต่ า ได ้
  ๓.๒ ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
  ๓.๓ การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต 
หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
  ๓.๔ การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว
เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของคณะ ฐานะการเงิน 
ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
 ๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  ๔.๑ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในคณะ และด าเนินการแก้ไข ลด หรือปูองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๔.๒ สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค ๔ T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การ
ลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน ๓๖๐๙ .และ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
 ๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๕.๑ มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ๕.๒ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 ๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ  ความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในคณะ และจากหน่วยงานก ากับ 
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องค์ประกอบที่ ๘ 
การเงินและงบประมาณ 

 
จ านวน ๑ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๘.๑ : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
ซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการ
ได ้มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่คณะ
ได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการ
ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ 
โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะได ้
รอบระยะเวลา   รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 ๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 
 ๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง 
 ๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน  
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
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หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า  หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ของคณะ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
  ๑.๑ แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  ๑.๒ คณะควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของคณะ และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการด าเนินการ
ตามแผน และ ก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้คณะ 
เงินบริจาค หรือคณะจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ก่อนที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท า
งบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 
 ๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ๒.๑ มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ  
ส าหรับการบริหารภารกิจของคณะในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
  ๒.๒ มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  ๒.๓ มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของคณะในทุก
ด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 
 ๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 
  คณะแต่ละคณะอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่างกันได้แต่อย่างไร
ก็ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปี เสร็จแล้วก่อนที่ที่จะน างบประมาณประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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  - งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 
  - เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของคณะแล้ว งบประมาณประจ าปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมาก
น้อยเพียงใด 
  - เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาคณะแล้ว งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 
 ๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง 
  มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ  ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็น
ระบบ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน ปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามี
งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของคณะในช่วงถัดไป มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
ของคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
  ๕.๑ จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร  เป็นรายงานที่แจ้งให้
ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการท างานอย่างไรบ้าง 
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 
  ๕.๒ มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
  ๕.๓ มีการจัดท ารายงานการลงทุนของคณะ 
  ๕.๔ มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 
 ๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
  ๖.๑ คณะที่ไม่ได้มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรับคณะที่มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่
แล้วนั้นหากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้า
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
  ๖.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน อย่าง
เป็นทางการ 
 ๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน 
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
  ๗.๑ ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน 
จัดท ารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน 
  ๗.๒ มีการน ารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะตามแผนที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ ๙ 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
จ านวน ๑ ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงคณะต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล
ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ด ี
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าคณะสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
นิยามศัพท ์
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของคณะ ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น 
นักศึกษาผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คณะกรรมการก ากับดูแลคณะในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนใน
ท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
 ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 ๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 ๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online และ ๓) 
การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 ๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 ๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  ๙ องค์ประกอบ
คุณภาพ 
 ๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
 ๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
 ๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒  หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ หรือ ๖  

ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๙ ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  ๑.๑ คณะควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ โดยอาจเป็น
ระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่คณะพัฒนาขึ้น
เอง 
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  ๑.๒ ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการ
เป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือให้การด าเนินภารกิจบรรลุเปูาประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๓ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่
ละบุคคล 
 ๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
  ๒.๑ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ 
  ๒.๒ มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
  ๒.๓ มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ถึงระดับคณะวิชา 
เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีคณะก าหนด 
  ๒.๔ มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
  ๒.๕ มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
  ๓.๑ คณะอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของคณะเพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๒ ตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของคณะควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
  ๓.๓ เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปูาหมายของ
ตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย๑) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 
๓) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
  ๔.๑ มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการ
ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
  ๔.๒ มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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  ๔.๓ มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา พร้อมทั้ง
เสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี  โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
  คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการประเมินคุณภาพ  มาตรการ 
และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเปูาหมาย
ให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปกี่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
 ๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  ๙
องค์ประกอบคุณภาพ 
  คณะควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้งระดับบุคคล 
ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 
 ๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
  คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธ
กิจของคณะ เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของคณะ ได้เข้ามีมาส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเปูาหมาย การให้
ข้อมูลปูอนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับคณะในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 ๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
  ๘.๑ มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และในส่วนที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา และอ่ืน ๆ 
  ๘.๒ มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
พัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
  ๘.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 



๙๔ | คู่มือ การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ๙.๑ มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  ๙.๒ มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้
หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 
  ๙.๓ มีการวิจัยคณะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลไปพัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ | คู่มือ การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 



คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๙๗ 

 

ภาคผนวก ก 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
(๑)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(๒)   มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(๓)   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(๔)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทกุรายวิชา 

(๕)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

(๖)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน  มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(๗)   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

(๘)   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(๙)   อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

(๑๑)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

(๑๒)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 
หมายเหตุ  
 คณะอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะ หรือก าหนดเปูาหมาย
การด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ 
หลักสูตรของคณะทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึง
จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยเกณฑ์



๙๘ | คู่มือ การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๙๙ 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวบ่งชี้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ผลการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ปี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

๔. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
๗. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพด้านการบริการ

วิชาการแก่สังคม 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๘. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

การบริหารจัด
การศึกษา 

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ไม่ประเมินใน
ระดับคณะ) 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

การประกันคุณภาพ
ภายใน ๑๕. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น

สังกัด 
 



๑๐๐ | คู่มือ การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ 

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
 ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ผลการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๘. ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 
 ๑๘.๑ ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 
 ๑๘.๒ ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ ๒ ภายในสถาบัน 

 
 


