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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งในปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยเพิ่มเติมสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบ        
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .2552 
ดังนั้น คู่มือฉบับนี้มีความมุ่งหมายให้ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแนวทางใน             
การก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงได้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การด าเนินงาน          
ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารจัดการของ         
ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน          
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.2558 - 2562   

ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารอันเป็นประโยชน์ทีส่ร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา             
ให้แก่บุคลากร และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือจะได้ด าเนินงานวางแผน ควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงานและเป้าหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามท่ีตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย                      

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน 
และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น         
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนยา้ยนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมภิาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเปน็การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูร่ะดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จา้งงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 
 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)       
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหนา้ที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน           
โดยทุกหนว่ยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทาง   
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา        
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุม่สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน          
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น                
โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) 
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา          
การด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545             
ที่เกี่ยวข้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่ งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน   
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”       
และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เ พ่ือใช้ เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน               
ของสถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมิน การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพ่ือน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม             
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ งหมาย หลักการ                      
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  
1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
และสาธารณชน 
 
 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย           
ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิต               
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้                  
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่ เป็นประโยชน์ ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ                       
อาท ิสามารถสร้าง ความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ                 
ดีขึ้นส่งผลเชิงบวก ต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกรวมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต  
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี         
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้ เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนไดม้ีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
ด ารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดบับัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เนน้ระดับปริญญาตรี 
 กลุม่ ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิด               
ของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้
ทฤษฎีและข้อคน้พบใหมท่างวิชาการ 

 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้ องสร้ างกลไกการประเมินคุณภาพให้ สอดรับ                           
กับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย

ในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤตและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้       
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน    
และประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพ     
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรม   
มีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญ      
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ       
ของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค      
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัย         
การบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 
สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)       
บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่ งสู่คุณภาพอุดมศึกษา 
ระดับนานาชาติ” 
 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ            
การอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อย  
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ทั้ง 3 ด้านนี้  อยู่ ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้ วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ        
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน           
การอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่ การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552                
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา           
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์            
แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบ          
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)           
ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เ พ่ือใช้ เป็นแนวปฏิบัติ  สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้  ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่ วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึง
สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางวิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก                
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542        
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แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ    
พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ ใน        
ฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 
1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
แก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ                 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี      
ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบาย                 
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อม
ของสถาบัน  ที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
(accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545             
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ                  
ภายในสถานศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                      
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา            
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา        
พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ                    
และความอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ       
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง               
กับระดับ การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างาน       
ที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้
การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกัน                
แก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ             

ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่  ประกอบด้วย 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ       
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะทอ้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ
และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
ที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็น         
การประเมินความเขม้แข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะ       

เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ           
สมศ. เพ่ือไมใ่ห้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน     

การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ      
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการ
ตามมิติด้านตา่งๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นตน้ 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นขอ้ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้ อและระบุว่า               
ผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน         
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ           
และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน                
โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน                  
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้       
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนด     
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเปน็คะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline)         
ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย              
(3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ  ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ 
จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบัน จะครอบคลุมพันธกิจหลักของ              
การอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน               
การอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้น ได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึง บทที่ 6            
ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบใน
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเน้นที่ปจัจัยน าเขา้ และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์
ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้ าใจร่วมกัน     
ทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน            
และกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้               
คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะ      
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และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ      
เพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานรว่มกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ    
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา
และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ       
จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขัน้ตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5   
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ               
ของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนา  
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ              
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียม
กัน  และพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่อง         
ในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์ กับมาตรฐาน                     
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ            
จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์                 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์               
ที่เก่ียวขอ้ง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1. 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม                    
และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบ         
ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น                 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก  จึงเป็นสิ่งจ าเป็น                        
โดยไดเ้ชื่อมโยงให้เห็นจาก แผนภาพที่ 1.2 

 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่ง

ความรู้ 

มาตรฐาน       
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน              
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและ          
การพัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์        
ก ากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบง่ชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   
                
         การประกันคุณภาพภายใน                                                         การประเมินคณุภาพภายนอก 
 
 
 
 
               
             ข้อมูลป้อนกลับ 
 
 

        ข้อมูลป้อนกลับ 

 
 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี                  
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอ
สภาสถาบัน หนว่ยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเปน็ต้องจัดท ารายงาน การประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน
ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับหลักสูตร  การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคม 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมนิ
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจ าป ี
การตรวจ 

เย่ียม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 

 

การติดตามผล 

 

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
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1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบ
การประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ 
(2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน   
ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต           
หรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน          
การอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. 
ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ประเมินได้ครบทุกมิติ ของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์     
อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน 
มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับ ทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้น
กระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับ          
รอบแรก โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม 

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์  

และบัณฑิตวิทยาลัย 
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การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน   ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ         
มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง              
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมใน
สาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา           
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจ  4 ด้ าน                   
ของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ
จะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance)  
ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์  องค์ประกอบที่  5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และองค์ประกอบที่  6                  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่อง    
การส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาใน  
ระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการ         
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท า           
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบ ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ
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เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัด   
การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการ
ทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ     
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา        
ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ      
ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                     
ของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม  

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ           
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ 
และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตาม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพใน ทุกขั้นตอน
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ า หลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพ           
ผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา               
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตใน  แต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน            
การด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกัน



20                                                                    บทที่ 2 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อ
เจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA            
หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบัน
และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้อง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3)               
พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน      
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – เดือน
ที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลาง
ปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 
4. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

1. วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1.1 สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และ

บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษาใหม่ และมอบนโยบายการปฏิบัติลงสู่ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน  

1.2 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะ 12 เดือน 
ตามตัวบ่งชี้ตามแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

การศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการของทุกส านัก/สถาบัน        
/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัยที่ ไดก้ าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ร่วมกันขึ้น  

1.3 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เตรียมการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

1.4 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดท ารายงานประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ และองค์ประกอบที ่2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน จ านวนตัวบ่งชี้ตามท่ีคณะกรรมการ 

1.5 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่สถาบันแต่งตั้งข้ึน ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี 

1.6 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย และยืนยันผลการประเมินตนเองจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้งขึ้น พร้อมน ารายงานประเมินตนเองของหน่วยงานและผล
การประเมิน ส่งให้แก่งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ภายใน 7 วัน 
หลังจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานนั้น 

1.7 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย และยืนยันผลการประเมินตนเองจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้งขึ้น  พร้อมน าผลการประเมินเสนอแก่คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

1.8 ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย และยืนยันผลการประเมินตนเองจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้งขึ้น พร้อมน าผลการประเมินเสนอแก่สภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 

1.9 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

1.10 ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให้แก่งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เพ่ือ
น าไปประกอบการจัดท าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันต่อไป 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดไว้ดังนี้ 

2.1 ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็น                
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะหรือสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา  

2. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

3. ต้องเป็นผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและ                       
มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มี                   
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

2.2 กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็น                
ผู้ที่ได้ขึน้ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะหรือสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า โ ท ขึ้ น ไ ป ห รื อ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

3. ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

2.3 กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน    จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ  

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
2. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ขึ้นไป 
3. เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะของมหาวิทยาลัย                    

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้จัดอบรมขึ้น 
4. ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ทั้งนี้กรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน กรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

ตามข้างต้นนั้น หากกรรมการเป็นอาจารย์จะต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี                
หรือหากเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.4  เลขานุการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน   จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ  

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขึ้นไป 
3. เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะของมหาวิทยาลัย                    

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้จัดอบรมขึ้น 
4. ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ในระดับหลักสูตรหรือคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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2.5 ผู้ประสานงาน จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ  

1. เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
3. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกด้าน

ต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบันสถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิต
วิทยาลัย 

 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์                     
การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินให้แก่ทุกหน่วยงาน ซึ่งทางส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัยจะต้องส่งผลการประเมินให้ทาง                      
คณะผู้บริหารหน่วยงาน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการประเมิน  

 ดั งนั้นการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัยจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยประธานจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรรมการจะต้องประกอบด้วยผู้คุณวุฒิ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร         
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
  1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
  2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้           
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้”คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
อย่างนอ้ย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่
ท างาน 
  การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 
  (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
  (2) การเสาะหาความรู้ที่ตอ้งการ 
  (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
  (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
  (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถว้น ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
  โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้            
ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เขา้ใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ                    
และสว่นอื่นๆ ของรา่งกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาดว้ย 
 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร
ของตนเพ่ือมุ่งความเปน็เลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment)           
ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่ง
เดียวอย่างสมบูรณ ์
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5ประเทศท่ีไมไ่ดอ้ยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ 
 
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 าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings)   โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ 
อย่างนอ้ย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ 
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม           
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ       
การพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ไดแ้ก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 
ประกอบดว้ยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์(Literature) ซึ่งประกอบด้วย 
บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หนว่ยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน
เป็น ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ             
และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ทุกคนไว้ในเอกสาร หลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียน
บรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ พิมพ์              
และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร 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 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน        
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ     
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์แตล่ะกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเทา่กับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณใน การด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
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พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้           
องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและ
สังเคราะหข์ึ้นเปน็องคค์วามรู้ใหมแ่ละพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย               
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้องคค์วามรู้เป็นศาสตร์ใหมข่ึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
  ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์  (วิศวกรรมศาสตร์+        
แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)  
  ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
  (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม    
ครั้งที ่7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ ในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือ                 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หนว่ยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิด
สอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตามISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป                     
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
หรือองคก์ารกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญู� ูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้ 2 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์                    
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ        
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน             
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน       
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 
  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ             
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้   
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ 
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
   
 
 

1 ดูเพิ่มเติม “คูม่ือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
2
 ดูเพิ่มเติม “คูม่ือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี              

  (Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ     
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี      
ส่วนไดส้่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ            
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน   
โดยไมม่ีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกกอบรม และอ่ืนๆ 
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
ทีส่ าคัญ โดยฉันทามติไมจ่ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 



 

 
 
 

บทที่ 4 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

และบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
 

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน          
ที่จะต้อง ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของ
ส านัก/สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานจึงจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์  

และบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1–3 
   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4–7  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหาร ทั้งด้านบุคลากร  การเงิน
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตาม ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและสามารภอธิบายการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วน            
ทั้ง 10 ประการ ได้แก่ 1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 
5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการกระจายอ านาจ  8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค 
และ 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานข้อใดข้อหนึ่ รวมทั้งน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ   
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสม                

สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และหน่วยงานเกิดการพัฒนาองค์กรจากการปรับให้การด าเนินงาน                  
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ  ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ                    
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

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 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
จะต้องก าหนดกรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ สามารถท าได้โดย น าภารกิจ 
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้ง มาเป็นแนวทางทั้งนี้ จะต้อง
ก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกัน
อย่างไร เพ่ือให้การด าเนินงาน ของหน่วยงานให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการมีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสู่คุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี    จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ความพร้อมทางกายภาพของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย                          
ความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการพฒันาบุคลากรให้มีจิตบริการและท างานเป็นทีม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การสนับสนุนระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการรับนิสิต/นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนนิสิต/นักศึกษาเพ่ือการบริหาร             

และการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักศิลปะและวัฒนธรรม   จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา   จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักโรงเรียนสาธิต    จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

                  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา   จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักคอมพิวเตอร์    จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศ               

เพ่ือการบริหารงาน (ERP MIS) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านทักษะภาษา การสื่อสาร และทักษะชีวิตให้กับ                    

นิสิตนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และผลงานเชิงรุก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี                 

แก่มหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ  
                ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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 ตัวบ่งช้ีสนับสนุนตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย     จ านวน 7 ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานและบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/

สถาบัน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่  
 
ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผลการด าเนินงานในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย 
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ส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



44                                                                    บทที่ 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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หน่วยงาน  ส านักงานอธิการบดี      
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ส านัก           
งานนอธิการบดี แบ่งเป็นกองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคคล กองอาคารและ
สถานที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือรับผิดชอบด าเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย                  
และส านักงานอธิการบดีจะต้องบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ตามกรอบการด าเนินงาน PDCA ได้แก่ การวางแผน 
การด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการประเมินผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
ส านักงานอธิการบดีให้เป็นหน่วยงานทีด่ าเนินการด้านต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดแนวทางในด าเนินงานและการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใน ส านักงาน
อธิการบดี และและจัดท าโครงการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย  โดยน าเสนอในที่ประชุม
กรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ให้ความเห็นชอบ และให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ถ่ายทอดแนวทางในด าเนินงานสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน และติดตามความก้าวหน้า              
การด าเนินการ  ของทุกกอง ด้วยการก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

3. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งตามก าหนดเวลาติดตามประเมินผล
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

4. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของหน่วยงาน 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการ            
ของหน่วยงานไปปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ แนวทางในการด าเนินการให้บริการที่ได้จากผลการประเมิน 

6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่มี                  
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดี 
 
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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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ความพร้อมทางกายภาพของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ             
ของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย                          
ความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ. 2557 กล่าวคือ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบการ
ด าเนินงาน PDCA ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงาน ซึ่งจะต้องด าเนินการให้บริการ  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เช่น สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ                 
โรงอาหาร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการด้านอาหาร สนามกีฬา ห้องประชุม รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบริเวณอาคารต่างๆ และมีระบบการบริหารจัดการ  ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและจราจรเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน      
ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยต่อไปนี้  

- ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พอเพียงและเหมาะสมต่อความต้องการ 
 - กระบวนการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ทั้งนี้การประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยผลการประเมินทุกด้านมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดแนวทางในด าเนินการให้บริการ และจัดท าโครงการให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับเป้าหมายโดยน าเสนอ ในที่ประชุมกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ให้ความเห็นชอบ และให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดแนวทางในการให้บริการและจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรอย่างครอบคลุม 

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
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4. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
สวยงาม 

5. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในงานบริการของหน่วยงาน      

ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนา บูรณาการ
แนวทางในการด าเนินการให้บริการของหน่วยงาน 

7. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่าและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
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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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน     
งบประมานรายจ่าย ภาพรวม ของสถาบันอุดมศึกษาท้ังที่เบิกจ่าย ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณ   
ที่ได้รับการจัดสรร เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย ดังกล่าว จากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน า
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มาเป็นฐานในการค านวณ  
 
สูตรค านวณ  
 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

88 90 92 94 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและท างานเป็นทีม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการเป็นพันธกิจส าคัญของส านักงานอธิการบดี บุคลากรจึงต้องมีจิตบริการและการท างาน
เป็นทีม มีบทบาทที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเป็นอย่างดี เพ่ือสร้าง              
ความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ จะท าให้การด าเนินงานในทุกหน่วยงานด าเนินไปด้วย             
ความเรียบร้อย อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 

จิตบริการ หมายถึง การมีจิตใจของการเป็นผู้ ให้บริการ โดยการให้ความช่วยเหลือหรือ                      
การด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ 

การท างานเป็นทีม หมายถึง บุคลากรท างานร่วมกันมีส่วนร่วมในความส าเร็จ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของทีมมีความเป็นหนึ่งเดียว  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและท างานเป็นทีม 
2. มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและการท างานเป็นทีม 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มี                  

จิตบริการและการท างานเป็นทีมในปีต่อไป 
5. มีบุคลากรที่มีจิตบริการและมีการท างานเป็นทีมเป็นที่ได้รับการยกย่องชมเชย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ                      
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การอ านวยความสะดวก ตลอดจนการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

ผู้รับบริการในที่นี้ หมายถึง นิสิต บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้รับบริการจากหน่วยงาน
โดยตรง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีคณะกรรมการด าเนินการ 
2. มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามกรอบและประเด็นที่ก าหนด 
3. น าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือไปจัดท าแผน                 

การด าเนินงานฯ 
4. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการ 
5. มีการพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ 
6. มีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 การสนับสนุนระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียง               
ทางวิชาการ และสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัยรับทราบ 
ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรวมทั้งการรวบรวม
หลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นหมวดหมู่ส าหรับการสืบค้น และการเผยแพร่การหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเปิด /ปรับปรุง - ปิดหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558  

2. มีการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร หรือ สร้างหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ผ่าน                    
การรับรองมาตรฐานทางการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558  

3. มีการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร 
4. รายงานผลการด าเนินงานของทุกหลักสู ตรให้มหาวิทยาลัยรับทราบและมีการน าผล                      

การด าเนินการมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวทางปฏิบั ติ ง านที่ ดี ส าหรับการจัดท าระบบสารสน เทศฐานข้อมู ลหลั กสู ตร                         

ของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระบบและกลไกการรับนิสิต/นักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับคณะในการก าหนดระบบและกลไก                    
การรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนด           
ในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทาง
ปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ และกลไกการรับสมัครนิสิต/นักศึกษา 
2. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
3. มีการประเมินผลระบบ และกลไกการรับสมัครนิสิต/นักศึกษา 
4. มีการน าผลไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบและกลไกการรับนิสิต/นักศึกษา 
5. มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนนิสิต/นักศึกษา เพื่อการบริหาร      
และการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          
และการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน     
และการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ      
และประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมี                 
ความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียน 
2. มีระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย เช่น ฐานข้อมูล

นิสิต/นักศึกษา ฐานข้อมูลการลงทะเบียนและฐานข้อมูลหลักสูตร  
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียน 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียน

มาประกอบการพิจารณาในการพัฒนา/ปรับปรุง 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน ประสานงานระหว่างคณะ 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและงานทะเบียน 
ตลอดจนการให้ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ โดยภารกิจต่างๆนั้นมีทั้งการสนับสนุนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา 
รวมไปถึงหน่วยงานอื่น มีการวางระบบและกลไกการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการด้านวิชาการเพ่ือสร้างความพร้อมในการสนับสนุนการเรียน                 
การสอน 

2. มีการน าระบบและกลไกการบริการด้านวิชาการที่ก าหนดไปสู่การด าเนินงานด้านวิชาการ               
และงานทะเบียน 

3. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
4. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1    การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
จัดเก็บ รวบรวม ให้บริการ และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย  ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเช่น หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและมี
คุณภาพพร้อมให้บริการ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา

แต่ละคณะเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานเพ่ือแสวงหาและจัดให้มี หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ  

2. การด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนดขึ้น 
3. มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการแสวงหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2    สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานบริการเป็นหัวใจส าคัญ ได้แก่ บริการยืม–คืน 
บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้นฐานข้อมูล บริการข่าวสาร
ทันสมัย บริการอินเทอร์เน็ต บริการโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยแก่
ผู้ใช้บริการ เกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัย เช่น อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์
ระบบ ThaiJO (Thai Journals Online System) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดท าวารสารสารสนเทศเพ่ือเป็น
แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย โดยเป็นวารสารที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพของ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)  กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการพ้ืนฐานของห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย 
2. ประเมินความพึงพอใจของการบริการใน ข้อ 1 ไม่ต่ ากว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
3. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน

และวิจัย 
4. มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างน้อย 2 โครงการ 
5. มีแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการที่นอกจากจะจัด
สิ่งสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งในมาตรฐานของห้องสมุดเช่น มีความเป็นสัดส่วน            
แสงสว่างเพียงพอ มีป้ายบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ และสวยงาม ระบบป้องกัน
สาธารณะภัยอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน เป็นต้น 
   
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม  
2. มีระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน  
3. จัดภูมิสถาปัตย์อย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 
4. มีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน  รวมทั้งนิทรรศการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามเทศกาลต่าง ๆ 
5. ประเมินความพึงพอใจของสภาพแวดล้อม ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
6. น าผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมในรอบปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



65 บทที่ 4                                                                    
 

     

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ งานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
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 – 7 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การส่งเสริมและสนับสนุน  หมายถึง การให้ความส าคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือ
กิจกรรมให้ดีมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร 
ความรู้ โอกาสและก าลังใจ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถจะด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 

ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์  ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อม และสังคมเพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญ       
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม  หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น               
เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต                
และสังคม  รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและ                     
มีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล               
แต่มีรากฐาน ของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า ส าหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดง
ความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ 
และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละ และการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่ พ่ึงของสังคม             
มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่ศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
และพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้อย่างเหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย                
มีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา              
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้าง
ให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง                

มีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร                     

มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 -4 ไม่ต่ ากว่า 3.51            

จากคะแนนเต็ม 5 และมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ แนวทางใน                   
การด าเนินการให้บริการ จากผลการประเมิน 

6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 
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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน            
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจ 
แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัด 

แสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                  
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล   ตัวตั้ง เป็นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)  

ตัวหาร เป็นปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา      
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน               
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้     
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 

 
ที่มาของคะแนนระดับคณะและวิทยาลัย 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินของข้อเสนองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินของข้อเสนองานวิจัย =   
จ านวนเงินรวมของข้อเสนองานวิจัย 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินของข้อเสนองานวิจัยจากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินของข้อเสนองานวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ตัวตั้ง เป็นปีปฏิทิน (1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557)  

ตัวหาร เป็นปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่
มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ      
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรม 
ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิ จัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์ ดังนี้ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้     
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ตามสูตร 

 
 

 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 

X 100 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
X 100 

จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ตัวตั้ง เป็นปีปฏิทิน (1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557)  

ตัวหาร เป็นปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน การด าเนินการตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี   
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงาน                  
การวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง /การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ ด้านสาธารณสุขด้านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือไปไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับ                
จิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา                      
และการประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
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การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลา 
ที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ
ข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้
เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 
สูตรการค านวณ   

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ า          
และนักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง             
และลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์          
ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข                 
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์                
และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักโรงเรียนสาธิต 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักโรงเรียนสาธิต 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน หมายถึง คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบ                    
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6                      
โดยมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ. )               
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 

 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนกลุ่มสาระทุกระดับชั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

X 100 
24 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่า 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ  
51 – 60 

ร้อยละ  
61 – 70 

ร้อยละ  
71 – 80  

สูงกว่า 
ร้อยละ 80 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

X 5 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
สามารถจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
3. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
5. ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและ            

อิงพัฒนาการของผู้เรียน 
6. ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ 
7. ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

 
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 – 6  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้
ค าปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา                   
แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน การเตรียมความพร้อม เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลา   

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51                        

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้                      

ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม                  
และครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด 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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
ผู้รับผิดชอบ   ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการพบปะ 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ทั้งการผ่านกิจกรรมร่วมกัน การสื่อสัมพันธ์
ผ่ า น  Social media แ ละสื่ อต่ า งๆ  ส่ ง ผล ให้ เ กิ ดค ว ามสั ม พัน ธ์ อั น ดี แล ะการแ ลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้ 
จากกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบกลไกในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. มีการจัดกิจกรรมพบปะและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และจัดท าฐานข้อมูลของศิษย์ เก่า อาจารย์และบุคลากร                  

เพ่ือการสื่อสาร  
4. มีการประเมินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์  มีการน าผลการประเมิน                 

มาปรับแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์  
5. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากร และ/หรือทุนการศึกษา 
6. มีการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าท่ีบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88                                                                    บทที่ 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักคอมพิวเตอร ์
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศ               

เพื่อการบริหารงาน (ERP และ MIS) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักคอมพิวเตอร์ มีระบบ ERP และ MIS (ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
องค์กร และ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่
ต้องอาศัยด้านงานระบบเครือข่าย งานซ่อมบ ารุง งานห้องปฏิบัติการ และงานบริการวิชาการ เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน/หน่วยงาน ส่งผลให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน           
และภายนอก โดยระบบใช้งานเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจน          
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน /หน่วยงาน ทั้งนี ้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการใช้งานระบบ ERP และระบบ MIS ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

2. มีระบบ ERP และ MIS โดยมีการให้บริการที่ครอบคลุมอย่างน้อย ด้านการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ และการเงิน 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้ง 5 ด้าน โดยผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51              
(ด้านระบบ ERP และ MIS ด้านระบบเครือข่าย ด้านซ่อมบ ารุง ด้านห้องปฏิบัติการ และด้านบริการวิชาการ) 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ หรือคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานมาปรับปรุงงานทั้ง 5 ด้าน 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ด าเนินการ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักคอมพิวเตอร์ ควรมีการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้          
เช่น ระบบการยืนยันตัวบุคคล ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบสาสนเทศทางการศึกษา เป็นต้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนด 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ระบบความมั่นคง หมายถึง ระบบการรักษาความปลอดภัยด้านไอซีที ประกอบด้วยการรักษา
คุณค่าพ้ืนฐานสามประการ ได้แก่ การรักษาความลับ (Confidentiality) บูรณภาพ (Integrity) และความพร้อม                 
ใช้งาน (Availability) ความลับ (Confidentiality) คือ การรับรองว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ              
และจะมีเพียงผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ บูรณภาพ (Integrity) คือ การรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูก
กระท า การใด ๆ อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจากผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ์ ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีเจตนา
หรอืไม่ก็ตาม ความพร้อมการใช้งาน (Availability) คือ การรับรองว่าข้อมูลหรือระบบสารสนเทศทั้งหลายพร้อม
ที่จะให้บริการในเวลาที่ต้องการใช้งาน 

 ระบบเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ ที่ประกอบด้วย  
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์ส าหรับ
เชื่อมโยงเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส าเร็จรูป รวมถึงการให้บริการทางด้านเว็บโฮสดิ้ง 

 สถาบัน/หน่วยงาน ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน/หน่วยงาน เพ่ือให้เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน
และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบแประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน/หน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว                     
ต้องมีความสะดวกในการใช้งาน โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบกลไกในการด าเนินการพัฒนาระบบความมั่นคงระบบเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
3. มีการด าเนินการตามระบบ 
4. มีการประเมินผลการท างานตามระบบและบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบต่างๆ โดยมีระดับ                   

ความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 
5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางาน 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการพัฒนาการระบบสารสนเทศ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
และเครือข่ายอาเซียน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านทักษะภาษา การสื่อสาร และทักษะชีวิตให้กับ                    

นิสิตนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างทักษะภาษา                        
การสื่อสาร ทักษะชีวิตให้กับนิสิตนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของชาติ ดังนั้น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึง
ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง มีการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับ 

  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาด้านทักษะภาษา การสื่อสาร และทักษะชีวิตให้กับนิสิต
นักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป และมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน 

2. มีการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนาด้านทักษะภาษา การสื่อสาร และทักษะชีวิตให้กับนิสิต
นักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
5. นิสิตนักศึกษา บุคลากรหรือกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องชมเชย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีบทบาทส าคัญในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างนิสิตนักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก          
ให้ค าปรึกษา การอบรม การประชุมหรือสัมมนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษา
หรือบุคลากรจนเกิดผลอย่างชัดเจน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการหรืองานด้านต่างๆ  
2. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
3. อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านต่างประเทศให้กับนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากร                  

ของมหาวิทยาลัย และนิสิตต่างประเทศ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 และข้อ 3 โดยมีคะแนน                     

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 

 
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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และผลงานเชิงรุก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ       
ด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เป็นหน่วย
ผสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่มหาวิทยาลัย 

  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                    

ในเชิงสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมและการบริการข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารกับ                  

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารกับ                        

การจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร และมีผลงาน            

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี            
แก่มหาวิทยาลัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย      
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการสร้างภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการสร้างภาพลักษณ์  
3. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายในองค์กรอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
4. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
5. อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารกับนิสิตและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
6. อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารกับบุคล

ภายนอก และสื่อมวลชนต่างๆ 
7. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 3 - 4  โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.00  
8. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
9. มีแนวทางปฏิบั ติที่ ดี จากการส่ ง เสริมและสนับสนุนด้ านการสร้ า งภาพลักษณ์ที่ ดี                         

แก่มหาวิทยาลัย เผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

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 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อขึ้นไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศมีการร่วมมือ การบริหารจัดการด้านการเผยแพร่และบริการ
ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เป็นหน่วยผสานความร่วมมือ         
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร 
3. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายในองค์กรอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
4. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
5. อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารกับนิสิตและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
6. อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารกับบุคล

ภายนอก และสื่อมวลชนต่างๆ 
7. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 3 - 4 โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.00  
8. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
9. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

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 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อขึ้นไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  บัณฑิตวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับผิดชอบใน   
การสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   ระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานและบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

พันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย คือ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่
เปิดสอนโดยสาขาวิชาซึ่งสังกัดประจ าแต่ละคณะให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 ตามกรอบการด าเนินงาน PDCA ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม และประเมินผล 
และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานและบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดย สกอ. 

2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบก ากับให้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
3. ด าเนินการตามระบบการก ากับมาตรฐานและบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรและมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามที่ก าหนดโดย สกอ. 
4. มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน น าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลที่ประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมาปรับปรุงพัฒนา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   ระบบและกลไกรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

นอกจากการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร โดยกรรมการบริหารหลักสูตรต้องเป็นผู้ร่วมวิเคราะห์ และก าหนดขึ้น โดยค านึงถึง
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนแล้ว  ขั้นตอนการรับนักศึกษาใหม่อันประกอบด้วย           
การประกาศรับสมัคร วิธีการคัดนักศึกษา การจัดสอบ การประกาศผล และการปฐมนิเทศ ภายหลังการก าหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาโดยหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง ซึ่งมีความส าคัญในขั้นของการคัดกรองผู้สมัครเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีการน าระบบกลไกไปการปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. การประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4    ระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยในการก ากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ เน้นการ
ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วย การติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลสถิติสัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต่อจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
การประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  การประสานงานการสอบวัดคุณสมบัติ/
ประมวลความรู้ และการสอบป้องกัน ตลอดจนการก าหนดข้อบังคับและติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์           
2. มีการน าระบบกลไกไปการปฏิบัติ/ด าเนินงาน และมีการประเมินกระบวนการ 
3. มีปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/
สถาบัน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/สถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
สอดคล้องกับมาตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน 
2. มีการน าระบบกลไกไปการปฏิบัติ/ด าเนินงาน และมีการประเมินกระบวนการ 
3. มีปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112                                                                    บทที่ 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6    ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
  หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มี           
ความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่ งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษา 
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคุแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา X 5 
40 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น   การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับ     การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 
2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว  สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.7    ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
  หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ
วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้       
เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา X 5 
80 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 กิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษามีหลากประเภท การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการร่วมกัน มีการประเมินผลการท างานและน าผลมาใช้ในการพัฒนางาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการจัดท าแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสาร การอนุรักษ์ความเป็นไทย 
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกรักบ้านสมเด็จ 
4. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
5. มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
6. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน 
7. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมข้อ 2 - 6 และน าผลมาใช้ในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และก าหนด                 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าสถาบัน          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด                
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ ประจ าสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ                    
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  

3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1                       

และน าเสนอกรรมการประจ าศูนย์เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับหน่วยงาน 

 
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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 
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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4    ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

การจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี หมายถึง การวางแผนการใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด และเอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน การสร้างความสุนทรีย์และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากร 

การขยายพื้นที่ หมายถึง การพัฒนาวิทยาเขตหรือบริเวณอ่ืนๆ เพ่ิมจากพ้ืนที่เดิมที่มีอยู่ท าให้เกิดมิติ
ใหม่ทางการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีคณะกรรมการด าเนินการ 
2. มีแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่และการขยายพ้ืนที่   
3. มีการด าเนินการตามแผน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการพื้นที่

โดยมีระดับความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 
5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการพื้นที่และการขยายพ้ืนที่   

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ผลการด าเนินงานในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   
          ผลการด าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ซึ่งสะท้อนถึงความส าเร็จใน
การด าเนินงานทั้งหมดภายใต้แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานที่รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ 
  ร้อยละของคะแนนโครงการจัดตั้งศูนย์ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ภายใต้แผนงบประมาณ
และแผนการด าเนินงานที่รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมจ านวนงาน/กิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามปีงบประมาณ 

X 100 
ผลรวมจ านวนงาน/กิจกรรมทั้งหมดตามแผน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่า 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ  
51 - 60 

ร้อยละ  
61 - 70 

ร้อยละ  
71 - 80  

สูงกว่า 
ร้อยละ 80 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคะแนนเต็ม 
5.00) ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เนื่องจากการให้บริการของศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี จะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ    
ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยจะพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการ  หมายถึง  นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประชาชนผู้มารับ
บริการจากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

2. พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงาน                 
เป็นผู้ส ารวจ 

3. ประเด็นการส ารวจ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. การก าหนดน้ าหนักงานบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การศึกษา  อู่ทอง
ทวารวดี จะเฉลี่ยน้ าหนักให้เท่ากันในแต่ละงานบริการ   
 
สูตรการค านวณ  
 

ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (ค่า Rating Scale) 
 

จ านวนด้าน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ย 

0.00 – 1.50 
ค่าเฉลี่ย 

1.51 – 2.50 
ค่าเฉลี่ย 

2.51 – 3.50 
ค่าเฉลี่ย 

3.51 – 4.50 
ค่าเฉลี่ย 

4.51 – 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 บทที่ 4                                                                    
 

     

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

หน่วยงาน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจในการรองรับและสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัย            
โดยด าเนินการจัดการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม รวมทั้งประสานงาน อ านวยความสะดวก 
เพ่ือเชื่อมโยงถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่ประชาคม  โดยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล              
การด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบกลไกการบริหารจัดการประชุม 
2. มีการด าเนินการจัดการประชุมที่เก่ียวข้องกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมประชุม โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3 .51  

จากคะแนนเต็ม 5  
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินการบริหารจัดการประชุม   

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจในการรองรับและสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภามหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการจัดท าระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย 
2. มีฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย 
3. มีจดหมายข่าวของสภามหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่สู่หน่วยงานภายในและภายนอก 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดท าระบบสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย 

 
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 
 



 

 
 
 

บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล 

การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน  

ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 
 

 
 
 

 
 

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย ต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ตนเองให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น โดยส านัก/สถาบัน และบัณฑิต
วิทยาลัยต้องควบคุม ให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ 
โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม เมื่อครบ หนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  

  
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การประเมินระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย จะสะท้อนผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารหน่วยงาน ใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์  แยกเป็นปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ 
เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย ์และบัณฑิตวิทยาลัย 

ส านัก/สถาบัน 
/ศูนยแ์ละ

บัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
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 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ด าเนินการ 
ทุกหน่วยงาน 

1 - 1.1 -   

ส านักงาน
อธิการบดี 

5 - 2.1, 2.2, 
2.4, 2.5 

2.3   

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

4 - 2.1,2.2,
2.3,2.4 

-   

บทที ่5 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ส านัก/สถาบัน 
/ศูนยแ์ละ

บัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
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 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

3 - 2.1, 2.2, 
2.3 

   

ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 - 2.1 2.2,2.3   

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4 2.2 2.1 2.3,2.4   

ส านัก
โรงเรียนสาธิต 

3 2.3 - 2.1,2.2   

ส านักกิจการ
นิสิตนักศึกษา 

3 - 2.1,2.2,
2.3 

-   

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

3 - 2.1,2.2,
2.3 

-   

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ 

2 - - 2.1,2.2   

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ฯ 

3 
 

- 2.1,2.2, 
2.3 

-   

บัณฑิตวิทยาลัย 7 - 2.2,2.3,
2.4, 2.5 

2.1, 2.6, 
2.7 

  

ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

6 - 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

2.5, 2.6   

ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

2 - 2.1, 2.2 -   

รวม       

ผลประเมิน      
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวทิยาลัย 

 

ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย จะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น        
และจุดที่ควรพัฒนาในองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1   การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

1. 
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2.  

 
องค์ประกอบที่ 2   การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานต่างๆ 
จุดเด่น 

1. 
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2.  

 
 




