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ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 ซึ่งระบุว่า “ให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดย มาตรา 48 ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยท าการรายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน   

 ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และได้พัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก โดยด าเนินการจัดท า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ด าเนินการเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประกอบด้วย รายละเอียดของตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้
พัฒนา ทั้งยังประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

 คณะผู้จัดท า โดยส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารหวังอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่ทุกหน่วยงานพร้อมกับช่วยให้การด าเนินงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน                   
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับคณะ และส่งผลโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.   เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1.1   ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง            
4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ
ร้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1)   คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 
 ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2)   ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
 พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตใน
 อนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็น
 ต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3)   สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์                 
  ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ง                    
  อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและ             
  ชุมชน 
 4)   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี           
  ส่วนได ้ ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5)   สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)            
  มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได) (accountability) 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 

6)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงาน
 รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
 ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
 2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
 และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน          
 ประกันคุณภาพการศึกษา 
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8)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
 อุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 9)   กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  เมื่อวันที่24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัด             
  การศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม่ 
 

1.2   วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษารวมกับต้นสังกัดจ าเป็นตอ้งพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี้  
 1)   เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
  ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา
  ระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
 เทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 
 ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพ
 ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และไดม้าตรฐาน 

3)  เพ่ือให้หลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
 ตนเอง   อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets)            
 และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
 ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด
 ความสามารถของสถาบัน 

5)  เ พ่ื อให้ ข้ อมู ลสาธารณะที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยท า ให้ มั่ น ใจว่ า
 สถาบันอุดมศึกษา สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
 ก าหนด 
 6)  เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
  จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2. แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

  การศึกษานับว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก้ไข
ปัญหาสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและขีด
ความสามารถที่จะประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีพได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และร่วมเป็นพลัง
สร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ ซึ่งในความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ปรากฏเป็นรูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาหลายประเด็ น  และมีบทบัญญัติ ให้มี กฎหมายเกี่ ยวกับการศึกษาแห่ งชาติ                   
คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 หมวดที่ 6 ที่ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวข้องกับการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้คือ 1.) การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปจะก าหนดโดยองค์คณะบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มี
ประสบการณ์ (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 1994:45) ในระบบการศึกษาไทยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็น   
ผู้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 31) โดยมีสภา
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอตามล าดับสายงาน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542: มาตรา 
34) และ 2.) กระบวนการตรวจสอบและประเมินการด าเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 48) และให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 49) 

 
3.  แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 สรุปได้ดังนี้ 
 3.1  หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51 เจตนารมณ์ของหมวด 
  ที่ 6 มีดังนี้ 
  1. การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือของการบริหาร และการกระจายอ านาจ 
  2. มาตรฐานการศึกษาต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. 
  3. การก าหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ของระบบประกันคุณภาพเป็น หน้าที่ของหน่วยงาน                                               
   ระดับประเทศ 
  4. การประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาโดยความร่วมมือจากชุมชนและ             
   สนับสนุนจากต้นสังกัด 
  5. การประกันคุณภาพภายนอกเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระ 
  6. การน าผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา         
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 3.2 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรา  47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา  49  ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กร
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  50  ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
 มาตรา 51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้น
สังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการให้มีการ ปรับปรุงแก้ไข  

 3.3 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                                   
  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2546  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5  และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้ 
 ข้อ  1   กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ข้อ 2  ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาคณะ
หนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ค.ป.ภ.” ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจ านวนไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 ข้อ  3   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 2 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ถ้าต าแหน่ง
กรรมการว่างลงให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 
 ข้อ  4   ให้ ค.ป.ภ. มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา การ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

(3) เสนอแนะวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและคณะวิชา 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 ข้อ  5   การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการ  และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลในการด าเนินการและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและพร้อม
ที่จะรับการตรวจสอบได ้
 ข้อ  6   หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้พิจารณาจาก 
  (1)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังต่อไปนี้ 

(ก) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
(ข) การเรียนการสอน 
(ค) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
(ง) การวิจัย 
(จ) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(ฉ) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ช) การเงินและงบประมาณ 
(ซ) การบริหารและการจัดการ 
(ฌ) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ทั้งนี้ ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดท ารายงานการศึกษาตนเองที่ครอบคลุม
การด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาก าหนดเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
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(2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามระบบ   
และกลไกการประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้ 

(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน 
คุณภาพ  ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

ข้อ  7   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
(1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่

รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตาม การ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ใ ห ้ค ณะ ว ิช า แ ละสถ าน ศ ึก ษ า ร ะด ับ อ ุด ม ศ ึก ษ า พ ัฒ นา ร ะบบ แล ะก ล ไ ก           
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  
(ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ 
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 
(ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น 
(จ) อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ  
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
(ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

 

ทั้งนี้  แต่ละคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการข้ึนเป็นการภายในได้ตามที่เห็นสมควรโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(4)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปีเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2542 
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4. ระบบประกันคุณภาพ  

 4.1   ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึงการด าเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบการประเมินผล
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษากระท าโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่
ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยกระบวนการ  3 กระบวนการ คือ 
 4.1.1 กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control = QC) โดยจัดท าเป็นเอกสารคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 4.1.2 กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit = QA) โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (Internal Auditors) จะท าหน้าที่ก ากับติดตาม ตรวจสอบให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.1.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment = QAs) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และน าผลการประเมินที่ได้มาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้
การด าเนินงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self–Assessment–Report = SAR)  
เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทุกฝ่ายทราบ 

 4.2  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เป็นระบบการประกันคุณภาพที่ท างานสอดคล้องและต่อเนื่อง
จากการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพและการให้การรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ต่าง ๆ และผู้ที่ท าหน้าที่เหล่านี้ ได้แก่  ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่     
สมศ. ให้การรับรองท าหน้าที่แทน สมศ. ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี เป็นอย่างน้อย 
 
5. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ใน หมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมี 
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนด  นโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา โดยในมาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่ พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นกลไก
ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายของ
การพัฒนา การอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับนี้ ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่
เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักของการ จัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย เป็นมาตรฐาน ที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
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 มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 7 
สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 
มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่ง
ความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อย ของมาตรฐานการอุดมศึกษา จะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ย่อย ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

 นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าเกณฑ์ 
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัวและต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา 
ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ในหมวด 6 จึงได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ค านึงถึง
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา  เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ ภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ทั้งยังสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายไป ยังการพัฒนา
ผลผลิตทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คาดหวัง ความเชื่อมโยงระหว่าง มาตรฐานการศึกษา
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพ 
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ภาพแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคณุภาพ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
6.  การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ที่ก าหนด
โดยสถานศึกษา และ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 ครั้ง 
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ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548)เสร็จสิ้นไปแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสอง มีความแตกต่างที่ ส าคัญจากการประเมิน รอบแรก 3 ประการ  
 

 ประการแรก  เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา  
 ประการที่สอง  เป็นการประเมินตามจุดเน้นของสถาบันว่าสถาบันจะเลือกเน้นด้านการวิจัย หรือ
พัฒนาสังคม หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือจะเลือกเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ได้มีการก าหนด
ตัวบ่งชี้เฉพาะจ านวนหนึ่งที่สถาบันจะต้องถูกประเมินตามจุดเน้นนอกเหนือจากตัวบ่งชี้ร่วม  
 ประการที่สาม  การประเมินภายนอกรอบที่สองเป็นการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง
ระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชานั่นหมายถึงทุกตัวบ่งชี้จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ก ากับเพ่ือตัดสินคุณภาพว่าผ่าน
การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพหรือผ่านการรับรองแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ผ่านการรับรอง 

 รูปแบบและวิธีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มีหลักการส าคัญ 5 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 
 1)  เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการ       
  จับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ 
 2)  ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง               
  (Evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 
 3)  มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับควบคุม 
 4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่        
  เกี่ยวข้อง 
 5)  มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ            
  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบายแต่       
  ยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนา      
  คุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 
 
7.   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 สาระส าคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ การประกันคุณภาพภายในจะด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึง ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มี
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก่อนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ได้ตระหนักดีถึงความส าคัญ ของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้จัดท า
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยอยู่
ภายใต้หลักการส าคัญสามประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระ
ในการด าเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระบุในกฎกระทรวง ต่อไปนี้ 

1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา           
จะค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม  การตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพการศึกษาทุกด้าน 

 ทั้งนี้ ให้คณะวิชา ส านัก/สถาบันจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง(Self-Study Report) ที่
ครอบคลุมตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

2)  ผลการปฏิบัติงานของคณะ ส านัก/สถาบันตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้ 
3)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ที่ส่งผล

ต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 

1)  ให้คณะวิชาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาระดับต่างๆ
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  ให้คณะวิชา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพ่ือ
ใช้ก ากับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3)  ให้คณะวิชา จัดให้มีระบบและกลไก ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
บัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา ต่าง ๆ (2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์     
(3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) อุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ   
(6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้คณะวิชา/
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/และหน่วยงานส านัก อาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินการขึ้นเป็นการภายในได้ตามที่จะเห็นสมควร โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปี (ซึ่งอาจใช้
รายงานการศึกษาตนเองที่สถานศึกษาจัดท าไว้แล้ว) เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 
120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2545 

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานซึ่งจ าเป็นในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
หากปราศจากฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับ บุคคล ภาควิชา 
คณะ และสถาบันตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานประจ า  การตรวจสอบ
ประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
8. กลไกการประกันคุณภาพระดับคณะ 

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบเคลื่อนที่  เช่น กฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เงิน วัสดุ  ครุภัณฑ์  คน  เป็นต้น แต่กลไกที่จะกล่าวถึงในที่นี้จะพูดถึง
เฉพาะคน หรือบุคลากรที่จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 7 ชุด และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 8.1   คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
  8.1.1   ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการจัดการระบบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
  8.1.2   ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
  8.1.3   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและ              
   ภายนอกคณะ 
 8.2   คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ดังนี้ 
  8.2.1   ก าหนด และทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา 
  8.2.2   พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ของคณะ 
  8.2.3   ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานการประกันการศึกษาของคณะกรรมการระดับต่าง ๆ  
  8.2.4   ให้ความเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพในระดับต่างๆ ของคณะ 
  8.2.5  ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 8.3   คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
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  8.3.1   พิจารณาแนวคิดและแนวปฏิบัติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
  8.3.2   ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ 
  8.3.3   วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ     
  8.3.4   จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพระดับคณะ 
  8.3.5   จัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในคณะ 
  8.3.6   ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับส านัก/สถาบัน             
   และคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ                
   ภายนอกคณะ 
  8.3.7   จัดท าเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับคณะ 
  8.3.8   ให้ค าแนะน า เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามร้องขอ 
  8.3.9   จัดท ารายงานประเมินคุณภาพประจ าปี เสนอต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่             
   เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 8.4   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ มีหน้าที่ดังนี้ 
  5.4.1  วางแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
 5.4.2  จัดท าเอกสารประกันคุณภาพ 
 5.4.3  จัดระบบการควบคุมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะของตนเอง 
 5.4.4  จัดท าเครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพในคณะของตน 
 5.4.5  ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.4.6 จัดท ารายงานการด าเนินงานของคณะทุกภาคการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการระดับ                      
  มหาวิทยาลัย 
 
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ และเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานน าวงจร
คุณภาพ PDCA มาก าหนดให้เป็นระบบและกลไกในการด าเนินงาน คือ1. การวางแผน (Plan)               
2. การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do)  3. การประเมินคุณภาพ (Check) 4. การปรับปรุงและพัฒนา 
(Action) และมีแนวทางในการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  
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ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ PDCA 
 

       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาตามระบบ PDCA 
ที่มา : พัฒนาขึ้นโดยส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบรหิาร 

 
10.   ค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ค าจ ากัดความ และนิยามศัพท์ 

 คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ  ตลอดจนปณิธานและภารกิจ
เฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย 

การควบคุมคุณภาพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 
- จัดท าแผนการประกนัคุณภาพและแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

การตรวจสอบคุณภาพ 
- ด าเนินการตามแผนการประกนัคุณภาพและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

การประเมินคุณภาพ 
- ระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร 
- ระดับส านัก/สถาบนั/บณัฑิตวทิยาลัย 
- ระดับคณะ 
- ระดับมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงและพัฒนา 
- ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและน ามาจัดท าแผนพฒันา
คุณภาพ เพื่อน าไปลงสู่การปฏบิตัิในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณถัดไป 

กลไกการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
รายงานการประเมินตนเอง 

การควบคุมคุณภาพ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 
รายงานการประเมินตนเอง 

สรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนพัฒนาคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หมายถึง   การมีระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 การควบคุมคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ    
เพ่ือก ากับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 
 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบและการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ 
 องค์ประกอบคุณภาพ  หมายถึง ปัจจัยหลักในการด าเนินงานที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 ดัชนีบ่งชี้  หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ  หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 ผลผลิตทางการศึกษา  หมายถึง ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิตการ
วิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจหลักอ่ืน  ๆของสถาบันอุดมศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล 
หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การให้การรับรองการท าการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้
ประเมินภายนอก ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด 
 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้ม ี2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ที่แฝงอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
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 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 
 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ือ
อาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 (5) การน าประสบการณ์ จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ใน
มือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท า
ร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่         
ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน    
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น        
และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตคีวามข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ    
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา 
(ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน) โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการ
เขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (กกอ.ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล          
Thai Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล 
ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปีเป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์      
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบันซึ่งต้อง มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะ
เป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  
จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุน
ใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี     
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
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โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน 
 พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
 พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้
องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและ
สังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู ้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
 ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์(วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-
เคมี) 
 ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
 (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับ
ศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา       
(Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 
12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า     
สภาวิชาชีพ) 
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 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได$รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ 
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได$ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
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ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท า
การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระ
งานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได ้
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ 
กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง  2 หลักสูตรเท่านั้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที่ 2 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และผลการด าเนินงานระดับคณะ 

 
ตัวบ่งช้ีมาตรฐานระดับคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่                      
  ด าเนินการในระดับคณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียน
การสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้า
ที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งช้ี จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต          
 ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
 
สูตรการค านวณ   

 
 

     ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
        จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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หมายเหตุ     หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถ
สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต 

1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร 

     
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของรับดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตร = 
คิดเป็น...........คะแนน     

 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I)  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี               
 ความรู้ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ                
 สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ             
 การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่       
 ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้น       
 ของหลักสูตร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
 ระหว่าง 0–5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น  
 คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =   
 
 

 

หมายเหตุ      1.  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตาม                  
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐาน      
การส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ       
อุดมศึกษา 
   2.  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง           
และลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

X 5 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผลการด าเนินการของคณะซึ่งสามารถสะท้อน
อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 
2. จ านวนร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิ
 ปริญญาเอก 

     
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
อาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ค่าร้อยละ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
คิดเป็น...........คะแนน 

    

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  ( I ) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง          
 ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน         
 ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการ          
 แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ       
 ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
 คะแนนระหว่าง 0 – 5    
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่ า ร้ อยละของอาจารย์ ประจ าคณะที่ ด า ร งต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์                        
 รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น  คะแนนเต็ม 5 =         
 ร้อยละ 60 ขึ้นไป   
 
สูตรการค านวณ  1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ          
  ตามสูตร 
  
 
 
 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้    =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
          จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการของคณะซึ่งสามารถสะท้อน
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
 วิชาการ 
2. จ านวนร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
 ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าคณะ 
ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 ค่าร้อยละ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ = 
คิดเป็น...........คะแนน     

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วน        
 ของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและ         
 ลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การ        
 วางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึง        
 ควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริ ง         
 ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน  ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับ        
 เกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนด       
 เป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
 1. ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ  10       
  ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 2. ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ  20       
  ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 3. ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ10.01          
  และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตร เพ่ือเป็นคะแนน          
  ของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณ  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
 1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวม         
  ของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิต แต่ละ             
  รายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา         
  ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ            
  ดังนี้ SCH =  ∑nici 

    เมื่อ ni =  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
    และ ci =  จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 

  
 2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =    
           

 

 
 

                            Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี
จ านวนหน่วยกิต ต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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 การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 xFTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไมแ้ละประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ   
 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ             
  ตามสูตร 
 
 
 
 

 2.  น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1 ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2  ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3 ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 
 คะแนนที่ได้ =  

 
  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                        สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน X100 
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 (20 - ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 1) x 5 
                        10 
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ตัวอย่างการค านวณ  
 1.  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 24 
  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 
 
 
 
 2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 32 
  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = ร้อยละ28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
 
 
 3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 28 
  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = ร้อยละ 12 
 
 
 
 

แปลงคา่ความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20–12=8ได้คะแนน =  8x5  
 
 
แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน  ให้ เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
    ด าเนินการในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลกัฐาน 
ผลการด าเนินการของคณะซึ่งสามารถสะท้อนสัดส่วน
ของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับ
ศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา 

1. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
 ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาทุกหลักสูตร 
2. ค่าความแตกต่างของสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
 เวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาทุก
 หลักสูตร 

     
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ค่าร้อยละ ค่าร้อยละของสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า = 
คิดเป็น...........คะแนน     

 

10 
= 4 คะแนน 
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24 - 25 
   25 

X 100 

32 - 25 
25 

X 100 

 28 - 25 
25 

X 100 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์             
 กับนักศึกษาเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตใน        
 คณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล           
 หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ        
 จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ        
 ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวใน และนอกสถาบันที่     
 จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับ       
 การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง 
  งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า 
  กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล  
  เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผลการด าเนินการของคณะซึ่งสามารถสะท้อน 
การจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า 
ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ได้แก่ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
 ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

1.  แ บ บ ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร
 ให้บริการทั้ง 5 ด้าน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆ 
3. ตารางก าหนด Home Rome 
4. สารสนเทศบริการให้ค าปรึกษาอ่ืน ๆ 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
 พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
 นอกเวลาแก่นักศึกษา 

1.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
2.  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
3.  วารสารประชาสัมพันธ์ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
 ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

1. โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า นั ก ศึ ก ษ า ก่ อ น อ อก ฝึ ก
 ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. โครงการของชมรม 
3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ และ วิชาชีพ 
4. ฐานข้อมูลสถานประกอบการแหล่งฝึก
 ประสบการณ์วิชาชีพ 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
 จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
 คะแนนเต็ม 5 

1.  แ บ บ ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร
 ให้บริการทั้ง 5 ด้าน 
2.  ตัวอย่างโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 นักศึกษา 
3. สรุปแบบประเมินผล โครงการ เ พ่ือพัฒนา
 ประสบการณ์วิชาการและวิชาการแก่นักศึกษา 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
 พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
 ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
 คาดหวังของนักศึกษา 

1.  แ บ บ ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร
 ให้บริการทั้ง 5 ด้าน 
2.  รายงานการประชุม ที่เก่ียวข้องกับการน าผลการ
 ประเมิน มาปรับปรุงพัฒนา 
 -  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
 -  โครงการ/กิจกรรม 
 -  สารประชาสัมพันธ์ 
 -  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
 ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

1.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
2.  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
3.  สารประชาสัมพันธ์  
4. สรุ ปข่ า วกิ จกรรม/หนั งสื อ เ รี ยนรู้ ชี วิ ตด้ ว
 กิจกรรม 
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  การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริการ
นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

จ านวน......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

    
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
 กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดย            
 องค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา       
 สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ       
 บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน     
 คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ        
 ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ       
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน         
 สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do,        
 Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา             
 อย่างยั่งยืน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้จัดท าแผน      
  และการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ           
  บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5                  
  ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  (1)  คุณธรรม จริยธรรม 
  (2)  ความรู้ 
  (3)  ทักษะทางปัญญา 
  (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ        
  กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3– 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการของคณะซึ่งสามารถสะท้อน 
การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ 
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน ได้แก่ 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
 ภาพรวมของคณะโดยให้การจัดท าแผนและการ
 จัดกจิกรรม 

 
1. ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 
2. หนังสือลูกแก้ว 
3. หนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรม 
4. รายงานสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการ 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
 ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
 ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
 คุณวุฒิ แห่ งชาติ  5  ประการ ให้ ครบถ้ วน 
 ประกอบด้วย  
 (1)  คุณธรรม จริยธรรม  
 (2)  ความรู้  
 (3)  ทักษะทางปัญญา  
 (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
  ความรับผิดชอบ  
 (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการ  
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
-  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
 คุณภาพแก่นักศึกษา 

1. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการให้ความรู้ด้าน
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
 ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
 ครั้งต่อไป 

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ 
3. แผนการพัฒนาการจัดบริการ 
4. สรุปรายงานการประชุม 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม 

2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ 
2. แผนการพัฒนาการจัดบริการ 
3. สรุปรายงานการประชุม 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน   

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
กิจกรรม

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

จ านวน.....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

    
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.6 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน
ประเมินตนเอง 

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   
1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ   
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นใน เรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจ
ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร
ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ 
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ           
 โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน        
 เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหา      
 แหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร          
 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง          
 รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ เกี่ยว ข้องต่างๆ        
 ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี       
 ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่          
 น าไปใช้ประโยชน์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ         
  บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ              
    ศูนย์ เครื่องมือ หรือศูนย์ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  หรือ                  
    งานสร้างสรรค ์
  2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ         
    ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ       
    ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม     
    วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ      
    หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ใน      
  การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลั งใจ                
  ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี 
  น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน :  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการของคณะซึ่งสามารถสะท้อน 
การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ
และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน ได้แก่ 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
 หรืองานสร้างสรรค์ 
 

1. นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย     
2. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนวิจัย  
4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับ
 เงินและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงิน
 อุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย  
5. ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น วิ จั ย
 มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  
6. คู่มือนักวิจัย การจัดท าข้อเสนอ โครงการวิจัยเพ่ือ
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย 
7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
8. ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารงานวิจัย 

2. ส นั บ ส นุ น พั น ธ กิ จ ด้ า น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
 สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือห้องปฏิบัติ งาน
 สร้ า งส รรค์  หรื อหน่ ว ยวิ จั ยฯหรื อศู น ย์
 เ ค รื่ อ ง มื อ  หรื อ ศู น ย์ ใ ห้ ค า ป รึ กษ า และ
 สนับสนุนการวิจัยฯ 

1. โครงการ/กิจกรรม 

2. เอกสารการจัดสรรงบประมาณด้านระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัย 

3. แบบติดตามการสนับสนุนในด้านต่างๆ 

2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
 การวิจัยฯ 
2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
 ป ล อด ภั ย ใ น ก า ร วิ จั ย ฯ  เ ช่ น  ร ะบ บ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
 ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 2.4  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
  การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
  สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
  อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3. จัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็นทุนวิจัย
 หรืองานสร้างสรรค์ 
 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย กองทุนวิจัย  
2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับ
 เงินและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงิน
 อุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย  
3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวิจัยว่าด้วยการให้
 ทุน สนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2552 

4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้
 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

5. ปร ะกา ศ /ห นั ง สื อ ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ปิ ด รั บ
 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในและภายนอก 

6. ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรทุนวิจัย 

7. ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย 

8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุน
 สนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย
 มหาวิทยาลัย 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
 วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
 นานาชาติ 

1. สารประชาสัมพันธ์ 
2. โครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
3. โครงการประชุมวิชาการและงานวิจัย 
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. ฐานข้อมูลการวิจัย 
6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
7. งบฯสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
8. ขั้นตอนการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี
 การสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
 อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
 สร้างสรรค์ดีเด่น 

1. นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนวิจัย  
4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับ
 เงินและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงิน
 อุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2554 
5. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
 ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  
6. คู่มือนักวิจัย การจัดท าข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อ
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย 
7. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน 
8. โครงการที่เกี่ยวกับวิจัย 
9. โครงการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการวิจัย 
10.คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
 ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
 ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1. นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
3. แผนการด าเนินงานด้านวิจัย 
4. ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัย 
5. ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 

6. คู่มือนักวิจัย การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย 
7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
8. โครงการงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานวิจัย 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย

หรืองาน
สร้างสรรค ์

จ านวน.....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

    
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน         
 สถาบัน อุดมศึ กษา คือ  เ งิ นสนับสนุนงานวิ จั ยหรื องานสร้ า งสรรค์  ดั งนั้ น                   
 สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอก    
 สถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม      
 สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
  นอกจากนั้ น เ งินทุนวิ จั ยหรื องานสร้ า งสรรค์ที่ คณะได้ รั บจากแหล่ งทุน      
 ภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ          
 โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิ จัยประจ าเป็นคะแนน                   
 ระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 1.1  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  จ านวนเงินสนับสนุน                         
   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่                
   ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  :  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ            
   งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น                
   คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอ่คน 
 1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  :  จ านวนเงินสนับสนุน           
   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่                   
   ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน    
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สูตรการค านวณ   
  1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
   สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ  =     
 
 
  2.  แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 
 
 
  3. สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 
 
 
 
หมายเหตุ  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง            
   ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
  2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ           
   หรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
  3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจาก        
   แหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่ง        
   สัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วน                    
   ผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
  4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบัน        
   ที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงิน                
   โครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
                จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5            x 5 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
 

คะแนนที่ได้  = 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน :  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน   
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน        
สถาบันคือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
โดยใช้ข้อมูลจาก 
1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ
 ภายนอกสถาบัน 
2. รายชื่อและจ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 
3. แผนการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย 
4. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยและ

งานสร้างสรรค ์

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่ม
สาขาวิชาในคณะวิชา = 
คิดเป็น...........คะแนน     

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้ เห็ นว่าอาจารย์ประจ าและ           
 นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ       
 พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ      
 เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้ ง เชิ งวิชาการและการแข่งขันของประเทศ          
 ผลงานวิชาการอยู่ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ วิชาการที่ตี พิมพ์ใน            
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์      
 ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ       
 ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา     
 วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงาน   
 ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน    
 การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ    
 ว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน     
 การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์                                                                                                          

ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 ดังนี้ 

1. กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 2. กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ :  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

  คะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 3. กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก

ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
  คะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ  
 1.  ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
  และนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20     บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม   

 วิชาการระดับชาติ 

0.40  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.  
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่ว ไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 

 -  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI    

 กลุ่มท่ี 2  

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน  
 ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ   
 ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
 วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี  
 ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 

                ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 

X 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้

น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
 

หมายเหตุ   ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่
น้อยกว่า 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยโดยใช้ข้อมูลจาก 
1. จ านวนและรายชื่ อผล ง านวิ ช าการ (บทความ
 วิช าการ  ต า ร า  หนั งสื อ  ระดับ อุดมศึ กษา )ที่ มี
 คุณภาพของอาจารย์ประจ า โดยนับรวมผลงาน ข อ ง 
 อาจารย์ ทั้ ง ที่ ปฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึ กษาต่ อ 
 พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่
 ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อ
 หน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพ
 จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนักของผลงาน
 วิชาการแต่ละชิ้น 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน / แหล่งตรวจสอบ 
 2.  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด ใน

 แต่ละปีการศึกษา โดยนับ รวมอาจารย์ที่ลา
 ศึกษาต่อ 

     
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและ

นักวิจัย 

คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ในระดับคณะ เป็น
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย      

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปภาพรวมองค์ที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน
ประเมินตนเอง 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ   
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการ
ท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงาน
ของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร             
 ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของ               
 กลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้             
 เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมี           
 การประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือ         
 พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้        
 ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อ เนื่อง         
 และยั่งยืน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
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เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม        
  และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ         
  แก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์         
  จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ                
  ให้เปล่า 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่                              
  สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ       
  แก่สังคม 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน :  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงการบริการวิชาการที่คณะจัดท า
เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ ได้แก่ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
 สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ
 ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอ
 กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1. นโยบายและแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
 สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. แผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
3. คู่มือการบริการวิชาการ 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 
5. แผนกิจกรรม / โครงการงานบริการวิชาการ 
6. โครงการงานบริการวิชาการ 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
 จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
 วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
 ชุมชน หรือสังคม 

1. แผนการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับ      
 การเรียนการสอนและงานวิจัย 
2. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
3. มคอ.3 รายวิชาที่มีการบริการวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน / แหล่งตรวจสอบ 
3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
 น้อยต้องมโีครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 

1. แผนกิจกรรม / โครงการงานบริการวิชาการ 
2. โครงการงานบริการวิชาการ 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1และ
 น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการ 

2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการ
 วิชาการ 
3. ผลเสนอกรรมการประเมินความส าเร็จ 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
 หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ บริการ
 วิชาการแก่สังคม 
2. แผนการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม 
3. สรุปรายงานการประชุม 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
 ระดับสถาบัน 

1. แผนการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับ 
 มหาวิทยาลัย 
2. เอกสารการน าเสนอการบูรณาการโครงการ
 บริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย 

     
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

จ านวน.....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ)     
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สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน
ประเมินตนเอง 

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม   
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ   
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพัน ธกิจส าคัญประการหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละ
สถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ  พันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน             
 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม          
 ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด       
  ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้         
  สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน         
  ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ          
  วัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ          
  สาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7ข้อ 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน :  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม ได้แก่ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
 วัฒนธรรม 

 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะด าเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
 วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
 เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

1. นโยบายดา้นการบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนปฏบิัติการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และ
 วัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์และแผน กลยุทธ์ ดา้นการท านุ
 บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะผู้ก ากับ
 ติดตามด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนการก ากับติดตาม ด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและ
 วัฒนธรรม 
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
 ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
 และวัฒนธรรม 

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมงานด้านการท านุบ ารุง
 ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการด้านการท านุ
 บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ผลการเสนอกรรมการประเมินความส าเร็จ 
 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการด้านการท านุ
 บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. สรุปรายงานการประชุม 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
 ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1.  เว็บไซต์ต่าง ๆ  
2.  สารประชาสัมพันธ์  
3. สรุปข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ 
 วัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

1. ค าสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
2  ภาพถ่ายการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนด
 เกณฑ์และตัดสนิการประกวด ดา้นการท านุบ ารุง
 ศิลปะและวัฒนธรรม 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จ านวน.....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

    
 
 
สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน
ประเมินตนเอง 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ   
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลัก     
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ                    

 กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ           
  เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง        
 วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจ            
 หลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้นคณะต้องมีการ                
 พัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให ้         
 สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร         
 การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน      
 ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ              
  คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน         
  และเอกลักษณ์ของ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ         
  ประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ        
  เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่              
  ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ                   
  จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร          
  หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ               
  แข่งขัน 
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 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ           
  ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล              
  ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ        
  ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. ค้ นหาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากคว ามรู้ ทั้ ง ที่ มี อยู่ ใ นตั วบุ คคล  ทั กษะของผู้ มี                       
  ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้  อย่างน้อย                     
  ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น              
  ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษรและน ามาปรับใช้ ในการ              
  ปฏิบัติงานจริง 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา             
  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่                   
  เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ ได้ปรับให้การ             
  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่ วนหนึ่ งของการบริหารงานคณะ                        
  ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ                     
  ประเมินคุณภาพ  
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7ข้อ 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน :  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงการบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ ได้แก่ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
 โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ สอดคล้อง     
 กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
 กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ ของคณะ และ
 พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
 การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
 บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  และเสนอ
 ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ
 ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โ อ ก า ส 
 และอุปสรรค  
3. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
 ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
4. แผนกลยุทธ์การบริหารเพ่ือการก ากับติดตาม
 ผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
 ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ ห ลั ก สู ต ร 
 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
 บุคลากร การจัดการเรียน  การสอน อย่าง
 ต่อเนื่อง เ พ่ือวิ เคราะห์ความคุ้มค่าของการ
 บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
 ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

1.  แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ทางการเงิน  
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
3. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
5. แบบสรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและ
 การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 
6. ค า สั่ ง  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
 พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
 จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
 ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
 ได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
 และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1. ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
 ควบคุมภายใน 
2. ปฏิทินการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
 การควบคุมภายใน  
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. แผนการบริหารความเสี่ยงทุกด้าน 
5. รายงานผลการด าเนินงานตาม แผนการบริหาร
 ความเสี่ยง 
6. รายผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
 ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
 ชัดเจน 

1. ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม 
 ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
2. แผนปฏิบัติราชการ 
3. โครงการการบริหารงาน 
4. ราย ง านผลการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และ
 ประเมินผลงาน 
5. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
 บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
 แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่าง
 น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
 ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
 ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
 การปฏิบัติงานจริง 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแนวปฏิบัติ
 ที่ด ี
2. แผนการด าเนินงานแนวปฏิบัติที่ดี 
3. โครงการแนวปฏิบัติที่ดี 
4. ราย ง านผลการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และ
 ประเมินผลงานโครงการแนวปฏิบัติที่ดี 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
 บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
 สายสนับสนุน 

1. ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม 
 ตรวจสอบ และประเมินผลการ ด าเนินงานตาม
 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
 วิชาการและสายสนับสนุน 
2. แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสาย
 สนับสนุน 

   
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริหารของ
คณ ะ เ พ่ื อ ก า ร
ก า กั บ ติ ด ตาม
ผ ล ลั พ ธ์ ต า ม
พัน ธกิ จ  กลุ่ ม
ส ถ า บั น  แ ล ะ          
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

จ านวน.....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร                   
 มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ       
 พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการ      
 ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม        
 สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัด                           
 การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป          
  ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน            
  ข้อ1และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค                
  การศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล            
  ตามองค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล             
  การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง            
  หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตราฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน :  ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ 
ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ อันเป็น
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ได้แก่ 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกัน
 คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
 ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
 เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน ช้อ1 และรายงาน
 ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
 พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร เ พ่ือสนับสนุนการ
 ด าเนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตามองค์
 องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม มคอ.7 ตาม
 ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
 ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

 

5. น าผลการประเมินและข้ อ เส นอแนะจาก
 กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตราฐาน 

 

    
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร ะ บ บ ก า ร
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

 ค่าเฉลี่ย = คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินระดับคณะ = 
คิดเป็น ....... คะแนน     
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน
ประเมินตนเอง 

5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
 กลุ่มสถาบัน และ เอกลักษณ์ของคณะ   
5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ   
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ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมโดยมหาวิทยาลัย                      
  จ านวนรวม 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 2.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่      
  ของผู้บริหาร ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้          
 บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา            
 จะมุ่ ง เน้ นการประเมิ นคุณภาพของการบริ หารงานตามนโยบายของสภา                  
 สถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการ          
 บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง              
 (คะแนนเต็ม 5) 
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการ      
  ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของ         
  สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล  
  สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการ           
  ประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบัน ได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็น         
  รูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ       
  สถาบันอุดมศึกษา 
 3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการ         
  ด าเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล         
  ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ         
  สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นมติสภาสถาบัน 
 4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่ก าหนดให้มีระบบ           
  การประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่ สภาสถาบันแต่งตั้ งและมีการ                 
  ด าเนินงานตามระบบนั้น 
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 5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ          
  ตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
หมายเหตุ  ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี ระดับส านัก/สถาบัน ผู้บริหาร  
 หมายถึง ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  และระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี 
 
แนวปฏิบัติ /ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่คณะได้           
      ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการซึ่งสามารถสะท้อน 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่ แสดงรายละเ อียดการ
 ก า หนดหรื อทบทวนน โ ยบายกา รก า กั บ ดู แ ล
 ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ร ว ม ทั้ ง ท บ ท ว น ก ร อบ ทิ ศ
 ทางการด า เนินงานของสถาบัน อุดมศึกษาตาม
 หน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษา 
2. เอกสารหรือหลักฐานที่ แสดงรายละเ อียดการ
 ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล
 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือ
 รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า
 ผู้บริหารสถาบัน ได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็น
 รูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและ
 ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้บริหาร
 สถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น 
 ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงาน 
 บุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
 ด าเนินงานตามภารกิจหลักของ สถาบันอุดมศึกษาที่
 เป็นมติสภาสถาบัน 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของ
 สถาบันที่ก าหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหารโดย
 คณะกรรมการที่ สภาสถาบันแต่ งตั้ งและมีการ
 ด าเนินงานตามระบบนั้น 
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้ง

 ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
 สถาบันอุดมศึกษา 
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

     
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

    
 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีพัฒนาของคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ เ พ่ิมเติมโดยคณะ ซึ่งมีการ         
  พัฒนาขึ้น โดยคณะเอง จ านวนรวม ................. ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

  
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีผล
การด าเนินงานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
 

ล าดับที ่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
1 การผลิตบัณฑิต   
2 การวิจัย   
3 การบริการวิชาการ   
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
5 การบริหารจัดการ   

ผลการประเมิน   
 
 

 
หมายเหตุ  : 1.  คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น ๆ  
  2.  ผลการประเมิน  หมายถึง  ผลการการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์ตัดสิน 
   ของ สกอ.ซึ่งการแปรผลจะเป็นการอธิบายว่า 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 2  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
 ประเภทสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรอื สัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1     

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4     

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน  
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ระดับคณะ การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
 ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการ
 วิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารได้น าไปใช้เป็น
 ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
 ประเภทสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   
องค์ประกอบที่ 2 3 2.2 2.1 2.3   
องค์ประกอบที่ 3 1 - 3.1 -   
องค์ประกอบที่ 4 1 - 4.1 -   
องค์ประกอบที่ 5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก 
 แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR ระดับคณะ) 
 

1.  ปก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  
ประจ าปีการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยงาน 
 

 
 

วันเดือนปีที่รายงาน 

บทสรุปผู้บริหาร 
(ควรมีไม่เกิน 10 บรรทัด) 
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3.  ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 
 

4.  สารบัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
ควรประกอบด้วย 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับการ
 ตรวจประเมิน 
2. องค์ประกอบคุณภาพ (สกอ. สมศ.) ที่จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
 การศึกษา 
3. อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ลงชื่อ....................... 
(..............................) 

(ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 
วันเดือนปีที่รายงาน 

(ตรงกับหน้าปก) 

สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 
ค าน า 
สารบัญ (หากมีสารบัญตาราง สารบัญภาพ ให้เรียงล าดับ) 
บทน า 
บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
บทที่ 2 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
บทที่ 3 สรุปผลของหน่วยงาน 
ภาคผนวก 
บรรณานุกรรม 
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5.  บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทน า 
(ไม่ควรเกินกว่า 10 หน้า) 

 
ควรประกอบด้วย 
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
2. นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
3.  ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
4.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการตรวจในปีที่ผ่านมา 
5.  การน าผลการด าเนินงานปีก่อนหน้ามาปรับปรุงในปีปัจจุบัน 
6.  แผนพัฒนาคุณภาพ 
 
 

บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

1. ประวัติความเป็นมา 
2. ปรัชญา : ปณิธาน : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ 
3. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
4. แผนยุทธศาสตร์/กลยทุธ์ ของหน่วยงาน 
5. สรุปข้อมูลพ้ืนฐานโดยสังเขปแบบตาราง 

- จ านวนบุคลากร 
- จ านวนนักศึกษา 
- จ านวนเงิน(งบประมาณ) 
- จ านวนโครงการ 
- จ านวนผลงานวิจัย 
- จ านวนผลงานวิชาการ 
- จ านวนหลักสูตร 
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7.  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกริ่นน า   หน่วยงานมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 อะไรบ้าง จ านวนกี่ตัวบ่งชี้ 
รายงานผลการด าเนินงาน 
1. ตัวบ่งช้ีมาตรฐาน 
  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  
2. ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย 
 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
3. ตัวบ่งช้ีพัฒนาของคณะ 
 รายงานตามที่คณะด าเนินการ 
 
หมายเหตุ  ท าจนครบทุกองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ที่ก าหนด โดยใช้แบบการรายงาน
 เดียวกัน ตามคู่มือฉบับนี้ ในบทที่ 2 

บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกริ่นน า   การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม
 เกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด
 ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
 ด าเนินงานดังนี้ 
1. ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
2. ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
3.ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
4. ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5. ตารางสรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.) 
6. รายงานผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 5 
 
หมายเหตุ  ท าจนครบ โดยใช้แบบการรายงาน ตามคู่มือฉบับนี้ ในบทที่ 3 
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9.  ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
ควรประกอบด้วย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ข้อมลูอื่นๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
3. ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
(ควรใช้ตามแบบมาตรฐาน APA) 
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