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 นับต้ังแตเริ่มใชพระราชบัญญติัวิทยาลัยคร ูพ.ศ. 2518   ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.2547 ซึ่งกําหนด
บทบาทหนาที่ของวิทยาลัยครูใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ อีกสองสาขา นอกเหนือจาก 
สาขาครุศาสตรบัณฑิต คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต ทําใหโครงสรางของวิทยาลัยครู
เปลี่ยนไปจากเดิมโดยไดมีการเปดคณะวิชาใหมข้ึนมารองรับ  ไดแก  คณะวิชาวิทยาการจัดการ โดยมี
พัฒนาการเปนลําดับ ดังน้ี 
 กอนป พ.ศ. 2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวของกับวิชาการของคณะ คือ ภาควิชาสหกรณข้ึน แตสังกัด
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 ป พ.ศ. 2527 เริ่มกอต้ังคณะวิทยาการจัดการ โดยใชอาคารเรียน เอ 6 เปนสํานักงานและอาคาร
ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้ังอยูเลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ. เมือง  จ.นครปฐม 
 ป พ.ศ. 2528  ต้ังคณะวิทยาการจัดการอยางเปนทางการ  เริ่มมีการบริหาร    
คณะวิทยาการจัดการอยางเปนระบบ ผูบริหารทานแรก ไดแก ผูชวยศาสตราจารยดร.ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว 
ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชาและมีภาควิชาเดียว  คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ     และสหกรณ และในชวง
เริ่มตนมีคณาจารย 10 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว  อาจารยอารีย   สิกขมาน
อาจารยพงษศักด์ิ   ปญจพรผล     อาจารยพิภพ  สุวรรณรักษ      อาจารยจงจิต  ปญญชุณห   อาจารย 
ชูเกียรติ ฤกษอุดม   อาจารยสนธยา  คงฤทธ์ิ  อาจารยเจียม  เคหะธูป  อาจารยบุญยืน แซหุน  และอาจารย
เบญจมาศ  วัชรเทวินทรกุล 
 ตอมาไดมีการแบงการบริหารออกเปน  5 ภาควิชา ไดแก  ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ
ภาควิชาการเงินและบัญชี, ภาควิชาการตลาด, ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร 
 ต้ังแตป  พ.ศ. 2528 – 2537 ในสวนของการจัดการศึกษาน้ัน คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได
ดําเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร ดังน้ี 
 1.  สาขาวิชาการศึกษา   ไดแก การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ ระดับปริญญาตร ี4 ป โดย
เปดรับนักศึกษาอยางตอเน่ืองนับต้ังแตปการศึกษา 2525   เปนตนมา และต้ังแตปการศึกษา 2533 ไมมี
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร โดยคณะฯ ไดเปดสอนมาต้ังแตปการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชา
ตอไปน้ี 
   2.1  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ   เปดรับทั้งในระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี ทั้ง
ภาคปกติและภาค กศ.พป.  และไดปดรับนักศึกษาของโปรแกรมน้ีในปการศึกษา  2533 
  2.2  โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ  ระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ  (ซึ่งไดปดรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา  2532)  โดยเปลี่ยนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร (การประชาสัมพันธ)  ระดับปริญญาตรี 4 ป แทน  และต้ังแตปการศึกษา 2539  โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตรไดเปดแขนงใหม  คือ  แขนงวิชาวารสารศาสตร 

สวนที่  1 
ขอมูลเบือ้งตนของคณะวิทยาการจัดการ 

1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ 
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  2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 4 ป  ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ   
ต้ังแตปการศึกษา 2532  จนกระทั่งปการศึกษา  2536  ไดปดโปรแกรมวิชาน้ี และเปดรับโปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี 4 ป แทน  สวนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง  ได
เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.  
 ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจาก
ภาควิชาเปนโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบงเปน 6 โปรแกรมวิชา ดังน้ี 
  1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป 
  2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
  3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
  6.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
 และยังไดเริ่มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช  โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดทํา
คูมือการประกันคุณภาพ  และไดมอบหมายใหโปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดทําคูมือการศึกษาตนเองและคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชาเพื่อมอบใหแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชาดวย 
 ป พ.ศ. 2543 ไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมทั้งในสวนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทําคูมือนักศึกษา
ของโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรใหมเปนครั้งแรก 
 ป พ.ศ. 2544 เปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) และในปเดียวกันน้ี คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 หอง และหองปฏิบัติการ
บัญชี 1 หอง 
 ป พ.ศ. 2545 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงิน
และการธนาคาร  การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษยและยกเลิกการเปดหลักสูตรการจัดการทั่วไปแขนง
ตาง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปเพียงโปรแกรมวิชาเดียว และในปน้ีคณะฯ ไดสราง
หองปฏิบัติการจัดรายการวิทยุโทรทัศน 1 หอง 
 ป พ.ศ. 2546   ในระดับปริญญาตรี คณะฯ ไดเปดหลักสูตรนิเทศศาสตร (การจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน) และนิเทศศาสตร (การโฆษณา) และในสวนระดับบัณฑิตศึกษา เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) โดยรับนักศึกษารุนแรกในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หอง 

 ป พ.ศ. 2547   ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับนักศึกษารุนที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 หอง   
 ป พ. ศ. 2548  เปดรับนักศึกษารุนที่ 2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
จํานวน  2  หอง 
 ป พ. ศ. 2549  ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปดรับนักศึกษารุนที่ 3  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป)  จํานวน  2  หอง  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการทั่วไป) สําหรับ
ผูบริหาร จํานวน 1  หอง 
 ป พ.ศ. 2550  ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การ
จัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร จํานวน  1  หอง 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3 
 

 ปพ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการไดรางหลักสูตรใหม  2  หลักสูตรคือหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ) และในปเดียวกันน้ี
คณะไดรับงบประมาณแผนดินจาํนวน  40  ลานบาทในการสรางอาคารเรยีนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส 
 ปพ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการไดเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการ       โลจิสติกส) 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจ  (ธุรกิจระหวางประเทศ)  โดยรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาละ   50  คน   
  การบริหารงานวิชาการโปรแกรมวิชาตามนโยบายของคณะ แบงเปน 9 โปรแกรมวิชาและ 1 กลุม
รายวิชา ดังน้ี 
  1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การจัดการทั่วไป) 
  2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร) 
  3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การตลาด) 
  4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (คอมพิวเตอรธุรกจิ) 
  5.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 
  6.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (ธุรกจิระหวางประเทศ) 
  7.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การจัดการโลจิสติกส) 
   8.  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
  9.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  
            - การประชาสมัพันธ 
                               - วารสารศาสตร 
                    - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
                   - การโฆษณา 
  10. กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
 ป พ.ศ. 2553  คณะวิทยาการจัดการไดยกเลิกหลกัสตูรบริหารธุรกจิ (บธ.บ.)  2 ปหลังอนุปริญญา 
แขนงการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย และรับผูสําเร็จการศึกษาที่มี
คุณวุฒิสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป โดยการเทียบโอนผลการเรียน ตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 ป พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มใชอาคารเรยีนรวมปฏิบัติการบัญชีและ  โลจิสติกส เปน
สํานักงานแทนอาคารเรียน เอ 6 ซึ่งจะปรับปรุงเปนอาคารเรียนและหองปฏิบัติการทั้งหมด และในปเดียวกันน้ี
คณะฯ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา 
 ป พ.ศ. 2555  คณะวิทยาการจัดการเปดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปพ.ศ. 
2554 คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร หลักสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  หลักสูตรบัญชีบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
และเปดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2555 คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
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 ป พ.ศ. 2556  คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการ จากโปรแกรมวิชาเปน
กลุมหลักสูตรและสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพื่อความสะดวกในการทํางาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยแบงเปน 3 หลักสูตร ดังน้ี  
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  มี 7  สาขาวิชาดังน้ี 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
  2.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   -  สาขาวิชาการบัญชี 
  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มี 2 สาขาวิชาดังน้ี 
   -  สาขาวิชาประชาสัมพันธ 
   -  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
และปรับเปลี่ยนตําแหนงการบริหารงานจากประธานโปรแกรมวิชา เปนประธานสาขาวิชา 
 

 
 
 
2.1 ปรัชญา  

เพิ่มคุณคาบุคคลดวยการศึกษา สรางสมภูมปิญญาดวยองคความรูคูคุณธรรม 
เพื่อการพัฒนาทองถ่ินสูสากล 

 

2.2 วิสัยทัศน 
  มุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาคนและทองถ่ินใหเปนมืออาชีพสูประชาคมอาเซียน 

 

2.3 พันธกิจ  
 1.  ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพคูคุณธรรม 
 2.  วิจัยเพื่อสรางองคความรูพัฒนาทองถ่ินสูสากลและสบืสานพัฒนาโครงการพระราชดําร ิ
 3.  พัฒนาศักยภาพของทองถ่ิน 
 4.  ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
 5.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.4 วัตถุประสงค 
 1.  ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
 2.  สรางงานวิจัยและพฒันางานสรางสรรคในรปูแบบตาง ๆ 
 3.  บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถ่ิน 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
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 4.  ทํานุบํารุงศาสนา  สรางเสรมิจริยธรรม  อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.  พัฒนาสูการเปนองคกรการเรียนรูและใชความรูเปนฐานของการพฒันา 
 6.  บริหารงานดวยความเปนธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได 
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                                                แผนยทุธศาสตร คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน
มุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูทองถิ่น เพื่อพัฒนาคนและทองถิน่ใหเปนมืออาชีพสูประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 
ผลิตบัณฑติที่มคีณุภาพคู

คุณธรรม 

 

วิจัยเพ่ือสรางองคความรู
พัฒนาทองถิ่นสูสากลและสบื

สารพัฒนาโครงการ
พระราชดําริ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร 

พัฒนาศักยภาพบณัฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรมเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

 

เปาประสงค 

เพื่อใหบัณฑิตมีความรูคู
คุณธรรมและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคพรอมทาํงานใน
ประชาคมอาเซยีน 

 

สรางองคความรูจากการ
วิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

 

เพื่อใหทองถ่ินไดรับการพัฒนา
โดยใชองคความรูจากการวิจัย 

 

 

พัฒนาศักยภาพของทองถิ่น 

เพื่อใหทองถิ่นไดรับการพัฒนา
ศักยภาพจากการบริการทาง
วิชาการ 

 

บริการทางวชิาการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น 

 

ทํานุบํารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

เพื่อใหนักศึกษา 
ประชาชน และผูที่
เกี่ยวของตระหนักถึง
คุณคาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

 

บริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

ทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

 

เพื่อใหมีระบบบริหาร
จัดการที่คลองตัวตาม
หลักธรรมาภบิาล 

 

ปรัชญา เพิ่มคุณคาบุคคลดวยการศึกษา สรางสมภูมิปญญาดวยองคความรูคูคุณธรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน 

 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยยึด
หลักธรรมาภบิาล 

กลยุทธ 

1.สรางบัณฑิตมืออาชีพ 
2.พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
4.พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.สงเสริม สนับสนุน การแขงขันของนักศึกษาใน
ดานวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรมและอื่นๆ 
6.สงเสริมนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต 
7.พัฒนาหลักสูตรใหม/ หลักสูตรรองรับอาเซียน 
8.สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมีตําแหนงทาง
วิชาการ 
9.พัฒนาศักยภาพคณะเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซียน 

1.สงเสริมการเผยแพรงานวิจัย
และการนําไปประยุกตใช 
2.สงเสริมการทําวิจัยโดยใช
ปญหา/ความตองการของ
ทองถ่ิน 

 

1.สงเสริมการบริการทาง
วิชาการ 
2.สงเสริมการบูรณาการการ
บริการทางวิชาการกบัการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 

สงเสริมการทํานุบาํรงุศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

 

1.พัฒนากระบวนการทํางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
2.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบรหิารจัดการ 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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1.1 มุงใหทุกโปรแกรมวิชาติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตการศึกษาตอในระดับบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1.2 ทุกโปรแกรมวิชามีการจัดทําฐานขอมูลบัณฑิตพรอมกับติดตามเกียรติคุณของบัณฑิต 

1.3 นักศึกษาปริญญาโทจะตองสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 

1.4 วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับ 

 

1.  ยุทธศาสตร 
     ดานคุณภาพ 
     บัณฑิต 

2.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยและความ ตองการของสังคม 

2.2 ทุกโปรแกรมวิชาบริหารหลักสูตรของตนเองโดยมีแผนการเรียนตลอดหลักสูตร จัดอัตรากําลังโดยคํานึงถึงคุณวุฒิและประสบการณของผูสอน ตลอดจนมี 

     การประชุมทําความเขาใจกับผูสอนอยางตอเน่ือง 

2.3 มุงเนนใหอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองตลอดเวลาดวยวิธีการหลายรูปแบบ เชน  ประชุม  อบรม  สัมมนา  ไมนอยกวาปการศึกษาละ 1 ครั้ง  รวมทั้ง 

     การศึกษาตอระดับปริญญาเอกและการทําผลงานวิชาการ 

2.4 นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาจะตองผานการฝกประสบการณวิชาชีพภายนอกหรือ สหกิจศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 4 เดือนภายใตการติดตามและนิเทศ 

     โดยอาจารยในโปรแกรม วิชานักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมกอนการฝกมีการประเมินแหลงฝกประสบการณและจัดทําฐานขอมูลของแหลง 

     ฝกประสบการณ 

2.5 อาจารยผูสอนจะตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง 

2.6 อาจารยผูสอนที่ไมมีประสบการณจะตองเขารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีอาจารยพี่เล้ียงดูแลใกลชิด 

2.7 อาจารยผูสอนจะตองไดรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผูเรียน 

2.8 ในการจัดกิจกรรม / โครงการที่เก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาจะตองดําเนินการตามแผนที่ระบุไวไมนอยกวารอยละ 80 

2.9 อาจารยผูสอนจะตองทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

 

2.  ยุทธศาสตร 
    ดานการเรียนรู 
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3.  ยุทธศาสตร 
     ดานการสนับสนุน 
     การเรียนรู 
 

3.1 หองเรียนและหองปฏิบัติการตองอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา 

3.2 หองเรียนและหองปฏิบัติการจะตองถูกใชอยางคุมคา โดยมีการเปดใชอยาง สมํ่าเสมอทุกสัปดาหและใชอยางเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

3.3 หากหองใดและ/หรือครุภัณฑในหองใดเกิดชํารุดเสียหาย คณะฯ จะรีบดําเนินการ แกไข ปรับปรุง โดยดวน 

3.4 ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ คณะฯ จะใหความสําคัญกับโครงการที่เนนการพัฒนานักศึกษาและโครงการที่สนับสนุนการ เรียนรู 

3.5 มุงใหบริการอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูแกนักศึกษาทุกระดับ 
 

4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและสรางสรรคงานวิชาการ เพื่อเผยแพรและตีพิมพในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับ 

4.2 สนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการเรียนการสอนและใชประโยชนตอสังคม 

4.3 สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 

4.4 สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาปริญญาโททํางานวิจัยภายในสถาบัน 

 

4.  ยุทธศาสตร 
     ดานการวิจัย 
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5.  ยุทธศาสตร 
    ดานการบริการ 
    วิชาการ 

 

  5.1 ทุกโปรแกรมวิชาจะตองมีกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยาง นอย 1 กิจกรรม/โครงการ พรอมกับบันทึกติดตาม 

       และประเมินผลโดยตลอด 

  5.2 สงเสริมใหอาจารยเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพและกรรมการวิทยานิพนธภายนอก 

  5.3 เนนการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูและแกปญหาตามแนวทางพระราชดําริ 

6.1 ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรมจะตองคํานึงถึงการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม พรอมกับการเผยแพร 

     สูประชาชนในทองถิ่นอยางตอเน่ือง มีการ ประเมินผล การจัดกิจกรรมและแกไขปรับปรุงอยูเสมอ 

6.2 ในการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจะตองพยายามสรางและพัฒนา มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินกิจกรรม 

     ตามแผนงานที่วางไวอยางเครงครัด พรอมกับแกไขปรับปรุงอยูเสมอ 

6.3 สนับสนุนใหมีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมกับทองถิ่นดําเนินการอยางตอเน่ือง   พรอมกับพัฒนาการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

6.  ยุทธศาสตร 
    ดานการทํานุบํารุง 
    ศิลปะและ  
    วัฒนธรรม 

 

7.1 จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของคณะและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการติดตามและรายงานผลใหผูเก่ียวของทราบ ปรับปรุงการบริหาร 

     จัดการใหมีขั้นตอนนอยที่สุด  

7.2 ในการสรรหาผูบริหาร อาจารย และบุคลากร ยึดถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรแลวแจงผล 

     การประเมินใหผูเก่ียวของทราบเพื่อใหมีการแกไขปรับปรุง 

7.3 มุงเนนใหมีการประชาสัมพันธผลงานของคณะฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7.4 มุงเนนใหมีการจัดทําขอมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในทุกดาน มีการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 

7.5 เนนการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

7.6 จัดทําระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เที่ยงตรง โปรงใส 

7.7 เนนการติดตามและประเมินผลการบริหารงานทุกระดับ 

7.8 ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานและการใหบริการแกบุคลากร เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

7.9 มีการวิเคราะหเงินเดือนบุคลากรเทียบกับคาใชจายทั้งหมด 

7.10 มุงหารายรับเพื่อนํามาพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน โดยการจัดโครงการอบรม/บริการทางวิชาการแกสังคม 

7.  ยุทธศาสตร 
    ดานการบริหาร 
    จัดการและ 
    งบประมาณ 
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8.1 มุงเนนใหการประกันคุณภาพเปนภารกิจที่เริ่มมาจากอาจารยผูสอนและโปรแกรมวิชา 

8.2 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามแผน 

8.3 นําประสิทธิผลมาใชในการจัดการศึกษาและการบริหารงาน 

8.4 เนนการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพใหบุคลากรทุกฝายรับทราบ 

8.5 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

8. ยุทธศาสตร 
   ดานการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
   ภายใน 
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คณบด ี

กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ 

สวนสนับสนุนงานบริหาร 
- งานเลขานุการ 
- งานประชาสัมพันธ       
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนโยบายและวางแผน 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
สวนสนับสนุนงานวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
- งานสงเสริมวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ศูนยบริการวิชาการธุรกิจ 
- งานกิจการนักศึกษา 
สวนสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
- ศูนยศึกษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ 
- ศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและทองถ่ิน 
- ศูนยประสานงานบัณฑิตศึกษา 
- ศูนยบมเพาะทางวิสาหกิจ 

รองคณบด ี ผูชวยคณบด ี

โปรแกรม/สาขาวิชา สํานักงานคณบด ี

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ     

    - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

    - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

    - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย 

    - สาขาวิชาการตลาด 

    - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

    - สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

    - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

     - สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 

     - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

     - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน 

กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 

 

     3. โครงสรางองคการการบริหารงาน 
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

 

คณบดี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

รองคณบดี   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย   พงศสิทธิกาญจนา 

รองคณบดี   อาจารยผองใส สินธุสกลุ 

รองคณบดี   อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 

ผูชวยคณบดี   อาจารยภาวนา    บํารุงสุข 

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป อาจารยจันทนา  พงศสทิธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารยวรญา    ทองอุน 

(การบรหิารทรัพยากรมนุษย)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บญุทานนท 

(การตลาด)      

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารย สมพล  สุขเจริญพงษ 

    (คอมพิวเตอรธุรกจิ)    

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล    

      (การเงินและการธนาคาร)     

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี  อาจารยพมิพนารา  พิบลูจริะกานต 

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา  บัวเวช 

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยวัลลภา   วิชะยะวงศ 

(ธุรกิจระหวางประเทศ)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยศานติ   ดิฐสถาพรเจรญิ 

(การจัดการโลจิสติกส)    

ผูประสานงานกลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร อาจารย ดร.ฉัตรประมนต   ภูติจันทร 
 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารคณะ 
 1.  กําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ทั้งในระยะสั้น/
ระยะยาว 
 2.  พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดทําคําของบประมาณประจําป 
 3.  วางแผนพัฒนางานวิชาการ โปรแกรมวิชา และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
 4.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะฯ 
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5.  พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรและสรรหาอาจารยพิเศษ / ผูทรงคุณวุฒ ิ
6.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหอาจารยและบคุลากรของคณะฯ 

 7.  จัดทําระเบียบ  ขอตกลง  การปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรใหเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่กําหนด 
 8.  กํากับ  ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะฯ 
 9.  วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร และวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อให 
เกิดความคุมคา 
 
บทบาทหนาท่ีของคณบดีและรองคณบดี 
 
คณบดี   
 บรหิารงานในรูปคณะกรรมการ  โดยทําหนาที่  ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวภายใตระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของคณะฯ 
  
รองคณบดีและผูชวยคณบดี 
 รับผิดชอบบริหารงานฝายตาง ๆ รวม 3 ฝาย  ไดแก  ฝายบริหารและวางแผน  ฝายวิชาการ ฝาย
มาตรฐานการศึกษา และฝายกจิการนักศึกษา  โดยมีงานทีร่บัผิดชอบ  ดังน้ี 

ฝายบริหารและวางแผน 
1. งานงบประมาณ 
2. งานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป 
3. งานอาคาร และสถานที ่
4. งานศิลปะและวัฒนธรรม 
5. งานบุคลากร 
6. งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 

ฝายวิชาการ 
1. งานวิชาการ และงานประเมินผลการเรียน 
2. งานสหกิจศึกษา/ ฝกงาน 
3. งานวิจัย 
4. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรบั AEC 
5. งานคูมือนักศึกษา 
6. งานวารสารวิชาการ 
7. งานหัวหนาพสัดุ 
8. งาน School of Business 
9. รายงานประจําป 
10. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
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ฝายมาตรฐานการศึกษา 
1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. งาน ก.พ.ร. 
3. งานบรหิารความเสี่ยง/ ควบคุมภายใน 
4. งานฐานขอมูล 
5. งานประชาสัมพันธ และRoad show 
6. งานบรกิารวิชาการแกทองถ่ิน 
7. งานจัดตารางสอบและงานคุมสอบ 
8. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 

ฝายกิจการนักศึกษา 
1. งานกิจการนักศึกษา 

       2. รายทุนการศึกษา 
       3. งานกูยืมเพื่อการศึกษา 
        4. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 
        สํานักงานคณบดี 

1. งานธุรการ - สารบรรณ 
       2. งานการเงิน - บัญชี 

   3. งานพัสดุ  ครุภัณฑ 
       4. งานบริการเอกสาร – สื่อโสต 
                  5. งานประชาสัมพันธคณะฯ 

  6. งานอื่น  ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท      ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา รองประธานกรรมการ 
3. ดร.เกียรติศักด์ิ             อิชยานันท     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย          กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
5. นายอดิศักด์ิ   สุทธิโยธิน            กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.แสงแข   บุญศิร ิ                กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน        เลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการประจําคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ของคณะ 
 3.  สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 5.  วางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือตามความจําเปน 
 6.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะตอมหาวิทยาลัย 
 7.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 8.  ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี 
 9.  ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา  
 อาจารยผองใส สินธุสกลุ รองประธานโปรแกรมวิชา 
  อาจารยสิรพิงศ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
 อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกลุ กรรมการ 
 อาจารยพงษสันต์ิ ตันหยง กรรมการ 
 อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณี กรรมการ 
 อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ  

อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 

อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม  กรรมการ 

อาจารยชนพงษ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 

อาจารยนพดล   มณีรัตน   กรรมการ 

อาจารยเสาวนีย   มะหะพรหม  กรรมการ 
 อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงศ กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาการตลาด 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท กรรมการ 
 อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ กรรมการ 
 อาจารยภาวนา บํารุงสุข กรรมการ 
 อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู กรรมการ 
 อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
 อาจารยเดช ธรรมศิร ิ กรรมการ 
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 อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
 อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
 อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
 อาจารยมาลินี นาคใหญ กรรมการ 
 อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
  อาจารยกสมล ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
 อาจารยวันเพญ็ คงวัฒนกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 รองศาสตราจารยโสรจั กายบรบิูรณ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนะกาญจนะ กรรมการ 
 อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาการบัญช ี
 อาจารยพมิพนารา พิบูลจิระกานต  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน กรรมการ 
 อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
 อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
 อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
  อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
 อาจารยไพโรจน รมบารม ี กรรมการ 
 อาจารย ดร.อรสิรา ธานีรณานนท กรรมการ 
 อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการ 
 อาจารย ดร.สเุมธี วงศศักด์ิ กรรมการ 
 อาจารยณัฐวรรณ สมรรคจันทร กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
 อาจารยวัลลภา วิชะยะวงศ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู กรรมการ 
 อาจารยศาลิษา เหมพันธ กรรมการและเลขานุการ 
  

สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช   ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ  
อาจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงดี   กรรมการ 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ  
 อาจารย ณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
 อาจารยวีรศักด์ิ   นาชัยดี   กรรมการ 
 อาจารยทิวาพร   ทราบเมืองปก  กรรมการ 
 อาจารยวิมล   ครุธฉํ่า   กรรมการ 
 อาจารย ดร.มาริษา   สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
 อาจารย ดร.ฉัตรประมนต ภูติจันทร ประธานกลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 อาจารยวิมลรัตน     ศรีรัตนกลู กรรมการ 
 อาจารยสุประวีณ ศิริกุลวัฒนา กรรมการ 
     อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ีของประธานสาขาวิชา 
1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

2. ประสานงานกบัคณะฯ และอาจารยผูสอน 
 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
1. บรหิารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
3. จัดทําแผนเปดรับนักศึกษา 
4. จัดทํารายวิชา/ผูสอนประจําวิชา 
5. กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูมือ

โปรแกรมวิชา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
      

 

 
 

 

 ระดับปริญญาตร ี
      1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป:  ภาคปกติ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

4.  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
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1.7 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 
2.  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป :  ภาค กศ.พป. 
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 

 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 

Master of Business Administration (General Management) 
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรบัผูบรหิาร 
Master of Business Administration (General Management) 
 
 
 

 
    จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2556 มีจํานวน 73 คน จําแนกเปน 

ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 21 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
45 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 คน 
 คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย 1 คน 
ผูชวยศาสตราจารย 10 คน และอาจารย 55 คน 

คุณวุฒิของคณาจารย  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 20 คน ปริญญาโท 46 
คน ในจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทน้ัน กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 14 คน โดย 
ลาศึกษาตอเต็มเวลา 1 คน และศึกษาตอนอกเวลาราชการ 13 คน 
 

5.   จํานวนบุคลากร 
 



20 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ตารางท่ี  1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 

ขาราชการพลเรอืนสายวิชาการ 21 28.76 

ขาราชการพลเรอืนสายสนับสนุน - - 

พนักงานราชการสายวิชาการ - - 

พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 1.36 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 45 61.66 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 8.22 

ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 73 100 

ตารางท่ี  2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร   จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ตํ่ากวา ป.ตร-ีป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม

ท้ังหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - - - 15 31 46 5.5 14.5 20 66 

สายสนับสนุน 2 5 7 - - - - - - 7 

รวม 2 5 7 13 30 43 6 13 19 73 

ตารางท่ี  3   ตารางแสดงจํานวนบุคลากร    จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
ศาสตราจารย - - 
รองศาสตราจารย 1 1.52 
ผูชวยศาสตราจารย 10 15.15 
อาจารย 55 83.33 

รวม 66 100.00 
 

ขอมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 
 
ตารางท่ี  4  ตารางแสดง รายนามอาจารยท่ีกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

อาจารย ลาศึกษา สาขา / มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 

1. นางจีรวรรณ          นกเอ้ียงทอง ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยศรีประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
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2. อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสดิ ์ ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

3.  อาจารยพงษสันติ์   ตันหยง ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

4. อาจารยณัชชา        ศิรินธนาธร ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

5. อาจารยพิชามญชุ    เลิศวัฒนพรชัย ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

6. อาจารยดวงใจ        คงคาหลวง ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

7.อาจารยศานติ          ดิฐสถาพรเจริญ ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

8.อาจารยกนกพัชร    วงศอินทรอยู ลาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

9. อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา ลาเต็มเวลา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุน สกอ. 

10. อาจารยวีรศักดิ์      นาชัยดี ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนสวนตัว 

11. อาจารยกิตติพงษ    ภูพัฒนวิบูลย ลาลางเวลา มหาวิทยาลัยศรีประทุม ทุนสวนตัว 

12. อาจารยพันธิการ     วัฒนกุล ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยศรีประทุม ทุนสวนตัว 

13. อาจารยพงศสฎา     เฉลิมกล่ิน ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

14. อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินดี ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุนสวนตัว 
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ตารางท่ี  5  บุคลากรสายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ 
รายนามขาราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล โปรแกรมวิชา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหนง ระดับ หมายเหต ุ

1  ผศ.ดร.กฤติยา   รุจิโชค    นิเทศศาสตร  นศ.ม.(การหนังสือพิมพ) 
ปร.ด. (การส่ือสารมวลชน) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

2  ผศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ นิเทศศาสตร นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

3  ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ การเงินและการธนาคาร บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) 
DMS. (Management Science) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

4  ผศ.ดร.ธงชัย   พงศสิทธิกาญจนา การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
DMS. (Management Science) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

5  อาจารยนุสรา    เจนลาภวัฒนกุล เศรษฐศาสตร วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) อาจารย  7  

6  อาจารย ดร.ปาริชาต ิ  ขําเรือง บัญช ี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย 7  

7  อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น บริหารทรัพยากรมนุษย บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) อาจารย 7  

8  อาจารย ดร.ไพรัช      มากกาญจนกุล การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การตลาด) 
DMS. (Management Science) 

อาจารย  7  

9  ผศ.ดร.เยาวภา   บัวเวช นิเทศศาสตร นศ.ม. (การประชาสัมพันธ) 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ผูชวยศาสตราจารย  8  

10  อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต บัญช ี บธ.ม (การบัญชี) อาจารย  7  

11  อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (บริหารธุรกิจการเงิน) อาจารย  7  

12  ผศ.ดร.สมใจ   บุญทานนท การตลาด   ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) 
DMS. (Management Science) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

13  ผศ.ดร.สุกรี        แกวมณี การจัดการทั่วไป พบ.ม. (บริหารงานบุคคล) 
Ph.D. (Business) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

14  อาจารย ดร.สุชาดา    แสงดวงด ี นิเทศศาสตร นศ.ม. (การส่ือสารมวลชน) อาจารย  6  
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นศ.ด.(นิเทศศาสตร) 

15  ผศ.ดร.สุภาณี   อินทนจันทน บัญช ี บธ.ม. (การบัญชี) 
DMS. (Management Science) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

16  ผศ.ดร.สุวัฒน     ฉิมะสังคนันท การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) 
DMS. (Management Science) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

17  รศ.โสรัจ      กายบริบูรณ การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (การบริหารการเงิน) รองศาสตราจารย 9  

18  อาจารยวีรกิจ  อุฑารสกุล บัญช ี บช.ม. (การบัญชี) อาจารย 6  

19  อาจารยเดช  ธรรมศิริ คอมพิวเตอรธุรกิจ  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 4  

20  ผศ.วรญา   ทองอุน บริหารทรัพยากรมนุษย บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) ผูชวยศาสตราจารย 8  

21  อาจารย ดร.ฉัตรประมนต  ภูติจันทร เศรษฐศาสตร PH.D (Economics) อาจารย 7  
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รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหนง หมายเหต ุ

1  อาจารยผองใส   สินธุสกุล การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย  
2  อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย  
3  อาจารยสิรพิงศ    ไชยชนะ การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) อาจารย  
4  อาจารยพงษสันต์ิ   ตันหยง การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) อาจารย ลาศึกษาตอ 
5  อาจารยดวงใจ    คงคาหลวง การจัดการทั่วไป บธ.ม. (บริหารงานบุคคล) อาจารย ลาศึกษาตอ 
6  อาจารย ดร.มินทมันตา  หริัณยณภัทร การเงินและการธนาคาร Ph.D. Business Administration อาจารย  
7  อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช นิเทศศาสตร DM. (Communication Management) อาจารย  
8  อาจารยณัชชา    ศิรินธนาธร นิเทศศาสตร นศ.ม. (การประชาสัมพันธ) อาจารย ลาศึกษาตอ 
9  อาจารยชญาพรรธณ    หาญสวัสด์ิ การตลาด                         บธ.ม. (การตลาด) อาจารย ลาศึกษาตอ 
10  อาจารยพิชามญชุ     เลิศวัฒนพรชัย การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) อาจารย  ลาศึกษาตอ 
11  อาจารยสุทิศา    ไพบูลยวัฒนกิจ บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย  
12  อาจารยณัชชามญฑ   ศรีจําเริญรัตนา คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ลาศึกษาตอ 
13  อาจารย ดร.แสงแข    บุญศิร ิ การจัดการทั่วไป D.B.A. อาจารย  
14  อาจารยกสมล    ชนะสุข คอมพิวเตอรธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย  
15  อาจารยสมใจ    เภาดวง  บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย  
16  อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ลาศึกษาตอ 
17  อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกลิ่น การจัดการทั่วไป บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) อาจารย ลาศึกษาตอ 
18  อาจารยสมพล สุขเจรญิพงษ คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ) อาจารย   

19  อาจารยอัฎศณี  เพียรเจริญวงศ คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) อาจารย  

20  อาจารย ดร.หรรษา   คลายจันทรหงษ การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย  

21  อาจารยวีรศักด์ิ   นาชัยดี นิเทศศาสตร ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย     ลาศึกษาตอ 
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22  อาจารยกนกพัชร  วงศอินทรอยู ธุรกิจระหวางประเทศ บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ) อาจารย ลาศึกษาตอ 

23  อาจารยศานติ   ดิฐสถาพรเจรญิ โลจสิติกส บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกส) อาจารย     ลาศึกษาตอ 

24  อาจารยขวัญยุพา ศรสีวาง คอมพิวเตอรธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย   

25  อาจารยมาลินี  นาคใหญ คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) อาจารย  

26  อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) อาจารย ลาศึกษาตอ 

27  อาจารยไพโรจน  รมบารม ี บัญชี บช.ม. (บญัชี) อาจารย  

28  อาจารยธนาณัติ  กลาหาญ โลจสิติกส บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกส) อาจารย  

29  อาจารยจันจริาภรณ  ปานยินดี บรหิารทรัพยากรมนุษย บธ.ม. (การบริหารทรพัยากรมนุษย) อาจารย ลาศึกษาตอ 

30  อาจารยบุษบงค สุวรรณะ บัญชี บธ.ม. (บัญชี) อาจารย  

31  อาจารยจีรวรรณ  นกเอี้ยงทอง คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ลาศึกษาตอ 

32  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม การจัดการทั่วไป Ph.D. (Business Administration) อาจารย  

33  อาจารยวิมลรัตน    ศรีรัตนกูล เศรษฐศาสตร ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) อาจารย  

34  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ ธุรกิจระหวางประเทศ บธ.ม. (การตลาดและธุรกจิระหวางประเทศ) อาจารย  

35  อาจารย ดร.สเุมธี  วงศศักด์ิ โลจสิติกส Doter of Economic (Logistic Management) อาจารย  

36  อาจารยภาวนา  บํารุงสุข การตลาด บธ.ม. (การตลาด) อาจารย  

37  อาจารยณัฐวรรณ  สมรรคจันทร การจัดการโลจสิติกส บธ.ม. (การจัดการโลจสิติกส) อาจารย  

38  อาจารยชนพงษ    อาภรณพิศาล การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) อาจารย  

39  อาจารยสุประวีณ  ศิรินุกุลวัฒนา เศรษฐศาสตร ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) อาจารย  

40  อาจารยทิวาพร     ทราบเมืองปก นิเทศศาสตร ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) อาจารย  

41  อาจารยจุฑามาส   ศรีชมภู บรหิารทรัพยากรมนุษย บธ.ม. (การบริหารทรพัยากรมนุษยและองคการ) อาจารย  

42  อาจารยวิมล  ครุธฉํ่า นิเทศศาสตร นศ.ม. (วิทยุกระจายเสียง) อาจารย  

43  อาจารยศาลิษา  เหมพันธ ธุรกิจระหวางประเทศ Global MBA (การคาระหวางประเทศ) อาจารย  
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหนง หมายเหต ุ

44  อาจารยนพดล  มณีรัตน การจัดการทั่วไป MBA. (การตลาด) อาจารย  

45  อาจารยเสานีย  มะหะพรหม การจัดการทั่วไป MBA. (การจัดการทั่วไป) อาจารย  

46  อาจารย ดร.อรสิรา  ธานีรณานนท การบญัชี คด.สาขาวิชาอุดมศึกษา, บธม.สาขาวิชาการบัญชี อาจารย  

47  MR. JONATHAN   DEAN LAWRENCE  Bachelor of Education อาจารย  
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ตารางท่ี 6  บุคลากรสายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 
พนักงานราชการ   สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1 นางสุวรรณี   วิชัยคําจร ผูชวยเลขานุการคณะ  

 
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1 นางสาวอุทัยวรรณ  รุงทองนิรันดร เจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
2 นางสาวลักขณา    อินทาปจ เจาหนาที่ธุรการ  
3 นางสุกญัญา  สังขทองงาม เจาหนาที่พิมพดีด  
4 นายสรวิช   พันธแจม เจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการ  
5 นางสาวสรอยมณี  เดชะ เจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  
6 นายวรวิทย  เอกพัชราพันธ เจาหนาบรหิารงานทั่วไป  
7 นางสาคร  ปราสาร คนงาน  
8 นางอารรีัตน  นกเอี้ยงทอง คนงาน  
9 นางสาวจันทมิา  ชาวนาฟาง คนงาน  
10 นางรําพึง    บุญผุด คนงาน  

 

ตารางท่ี  7  รายนามอาจารยพิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 

อาจารยสมชาย       ธรรมโมหะเว บธ.ม. (การเงิน การธนาคาร) 
อาจารยลัดดาวัลย    พัชรธรรม บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยศิริพร         สนคะมี บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
อาจารยวิเชษฐ        แสงดวงด ี ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
อาจารยเบญจมาศ   วัชรเทวินทรกุล นศ.ม. (การประชาสัมพันธ) 
ผูชวยศาสตราจารยจงจิต  ปญญชุณห คบ.(ประวัติศาสตร), กศ.บ. (ภาษาไทย) 
อาจารยจารุวรรณ    กิตตินาภรณ ว.ม. (การจัดการการส่ือสารภาครัฐและเอกชน 
อาจารยสมยศ        เกียรติอรามกุล นศ.ม. (โฆษณา) 
อาจารยกมลวรรณ   โลหสิวานนท Ed.D (Higher Education) 
อาจารยจตุรงค       ดวงจินดา กจ.ด. (การจัดการเพื่อการส่ือสาร) 
อาจารยวิโรจน        ศรีหิรัญ นศ.บ. (วารสารศาสตร), นศ.ม. (การหนังสือพิมพ) 
อาจารยศักดิ์ชัย      สหกุลบุญญรักษ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ) 
อาจารยพิจักษณ    จันทวิโรจน บธ.ม. (บัญชี) 
ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  อินทจักร ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
อาจารยรุงยศ        รุงเรืองอนันต MBA. (GERNERIAL  MANAGEMENT) 
อาจารยชัยยันต      ชูตระกูล MBA. (MARKETING) 
อาจารยวิรงรอง    กุลพาณิช บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
อาจารยคิรัส        สุวรรณเกิด บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
อาจารยกุลธวัช     กรีทอง บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
อาจารยศุภากร     รัชพงศ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
อาจารยวิศิษฐ       ฤทธิบุญไชย บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
อาจารยสมเจษฐ    อินทกาญจน บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยยศนันท    จิววุฒิพงศ B.A. (Travel industry Management) 

 
 
 

นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลงัศึกษาอยูในปการศึกษา 2556   มีนักศึกษาทั้งหมด 
6,548 คน จําแนกเปนระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ 4,562 คน  ภาค กศ.พป. 1,986 คน ดังน้ี 

ตารางท่ี   8 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2556 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 4,562 69.68 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,986 30.32 

รวมนักศึกษา 6,548 100 
 
   ตารางท่ี 9 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม รอยละ 
1.  การจัดการทั่วไป 1,059 883 1,942 29.66 
2.  การบรหิารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 177 - 177 2.70 
3. การบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 220 - 220 3.36 
4.  การบรหิารธุรกิจ (การตลาด) 209 157 366 5.58 
5.  การบรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 607 422 1,029 15.72 
6.  การบญัชี 649 347 996 15.22 
7.  นิเทศศาสตร 857 177 1,034 15.80 
8.  การบรหิารธุรกจิ (ธุรกจิระหวางประเทศ) 329 - 329 5.02 
9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การจัดการ 
โลจสิติกส) 

455 - 455 6.94 

รวม 4,562 1,986 6,548 100.00 
  
 ตารางท่ี 10 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชัน้ป 

นักศึกษา ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 รวม 

ภาคปกติ 1,675 1,185 1,001 701 4,562 

ภาค กศ.พป. 745 603 453 185 1,986 

               รวม 2,420 1,788 1,454 886 6,548 

6.  นักศึกษา 
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   ตารางท่ี  11 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา จํานวน 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 8 11 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 9 12 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 10 9 

รวม 32 

     ตารางท่ี  12 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร) 

สาขาวิชา จํานวน 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 6 16 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 7 16 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 8 14 

รวม 46 
 
 
ตารางท่ี  13 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  32 41.02 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) 46 58.98 

รวมนักศึกษา 78 100 

 

 

 

 ในปงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายทั่วไป 
เปนงบประมาณแผนดิน 2,889,606.33 บาท งบดําเนินงาน (เงินรายได) 15,204,250.80 บาท และ 
งบบัณฑิตวิทยาลัย 111,659 บาท 
 

ตารางท่ี  14  งบประมาณประจําป 2556 
 

หมวดรายจาย งบประมาณ (งานพัฒนา) รอยละ 
งบประมาณแผนดิน 2,889,606.33 15.87 
งบดําเนินงาน(เงินรายได) 15,204,250.80 83.51 
งบบัณฑิตวิทยาลัย 111,659 0.62 
รวม 18,205,516.13 100.00 

 

 
 

 

7.  งบประมาณ 
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ตารางท่ี 15  เงินงบประมาณ  งบดําเนินการ (งานพัฒนา)  จําแนกตาม คณะและสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา งบประมาณ (บาท) รอยละ 
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 15,204,250.80 85.08 
การจัดการทั่วไป 458,600 2.56 
การบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร) 100,000 0.56 
การบริหารธุรกจิ (การบรหิารทรพัยากรมนุษย) 111,850 0.62 
การบริหารธุรกจิ การตลาด) 211,100 1.18 
การบริหารธุรกจิ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 268,730 1.50 
การบริหารธุรกจิ (การบัญชี) 351,000 1.96 
นิเทศศาสตร 603,600 3.38 
การบริหารธุรกจิ (ธุรกจิระหวางประเทศ) 98,775 0.56 
การบริหารธุรกจิ (การจัดการโลจสิติกส) 352,150 1.98 
บัณฑิตวิทยาลัย 111,659 0.62 
รวม 17,871,714.80 100.00 

 
 
 
                 

   คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทําข้ึนเพื่อติดตามการ
ตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการและโครงการในภาพรวมของ
คณะฯ โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ 
(Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทั่วทั้งคณะฯ 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มี 2 ระบบ ไดแก  ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกวา  สมศ.  
    รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 เปนรายงานทีเ่สนอขอมูล จํานวน 10   
องคประกอบ 25 ตัวบงช้ี ไดแก  

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ    
องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต    
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา   
องคประกอบที่ 4 การวิจัย   
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงัคม   
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
องคประกอบที่ 7  การบรหิารและการจัดการ    
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

8.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
โดยมีเกณฑการประเมินดังน้ี  

ระดับ    1.50 =  การดําเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน   
ระดับ 1.51-2.50 = การดําเนินงานตองปรับปรงุ    
ระดับ 2.51-3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช   

           ระดับ 3.51-4.50 = การดําเนินงานระดับดี     
           ระดับ 4.51-5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประกอบดวย 
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกนัคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร 
2. มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของคณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมในการดําเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

และรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  
1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางคณะฯ กับบุคคล / องคกร 
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมลู ขาวสาร และผลจากกจิกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

วิทยาการจัดการเผยแพรตอสงัคมภายนอก     

คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา 2556 
 

    1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา 
   3.  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
   4.  อาจารยภาวนา  บํารุงสุข 
    5.  อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง  
    6.  อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ 
    7.  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ 
    8.  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี 
    9.  อาจารยจุฑามาส  ศรีชมภู 
   10. อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ  
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  11. อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย 
  12. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 
  13. อาจารยกสมล  ชนะสุข 
  14. อาจารยสมใจ  เภาดวง 
  15. อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย 
  16. อาจารยสทุิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ 
  17. อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง    
  18. อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ  
  19. อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง  
  20. อาจารยจันทนา  พงศสิทธิกาญจนา 
  21. อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินดี 
  22. อาจารยชญาพรรธณ  หาญสวัสด์ิ  
  23. อาจารยจรีวรรณ  นกเอี้ยงทอง 
  24. อาจารย ดร.มินทมันตา  หิรัณยณภัทร 
  25. อาจารยอัฎศณี  เพียรเจริญวงศ 
  26. อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ 
  27. อาจารยมาลินี  นาคใหญ  
  28. อาจารยณัฐวรรณ  สมรรคจันทร 
  29. นางสาวอุทัยวรรณ  รุงทองนิรันดร 
  30. นางสาวลักขณา  อินทาปจ 
  31. นายสรวิช  พันธแจม 
  32. นางสุกัญญา  สังขทองงาม 
  33. นางสุวรรณี  วิชัยคําจร 
  34. นางสาวจันทิมา  ชาวนาฟาง 
  35. นางรําพึง  บุญผุด 
  36. นางสาคร  ปราสาร 
  37. นางสาวอารีรัตน  นกเอี้ยงทอง 
  38. อาจารยผองใส  สินธุสกลุ          กรรมการและเลขานุการ 
   39. นางสาวสรอยมณี  เดชะ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  40. นายวรวิทย  เอกพัชราพันธ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการประกันคุณภาพกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ 
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
  2. ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน   
  3. อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล 
  4. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ 
  5. อาจารยวัลลภา วิชะยะวงศ 
  6. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ 
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  7. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา 
  8.  อาจารยชนพงษ อาภรณพิศาล 

  9. อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา 
   10. อาจารยวิมลรัตน  ศรีรัตนกลุ 
  11. อาจารยสปุระวีณ  ศิรินุกุลวัฒนา 
  12. อาจารยสริิพงศ  ไชยชนะ 
  13. อาจารยจฑุามาส  ศรีชมภู 
  14. อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ  
  15. อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย 
  16. อาจารยกสมล  ชนะสุข 
  17. อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง  
  18. อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินดี 
  19. อาจารยชญาพรรธณ  หาญสวัสด์ิ  
  20. อาจารยจรีวรรณ  นกเอี้ยงทอง 
  21. อาจารยอัฎศณี  เพียรเจริญวงศ 
  22. อาจารยเสาวนีย  มะหะพรหม 
  23. อาจารยนพดล  มณีรัตน 
  24. อาจารยศาลิษา  เหมพันธุ 
  25. อาจารย ดร.เดช  ธรรมศิร ิ
  26. อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกลิ่น 
  27. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ
  28. อาจารยณัฐวรรณ  สมรรคจันทร 
  29. อาจารย ดร.มินทมันตา  หิรัณยณภัทร 
  30. อาจารยธนาณัติ  กลาหาญ 
  31. อาจารยมาลินี  นาคใหญ 
  32. อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล 
  33. อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง   กรรมการและเลขานุการ 
  34. อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 35. อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชาบัญชี   คณะวิทยาการจัดการ 
  1. อาจารยพิมพนารา พิบูลยจิระกานต ประธานกรรมการ 
   2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน 
    3. อาจารยไพโรจน  รมบารม ี
  4. อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล 
  5. อาจารยบุษบงค สุวรรณะ 
  6. อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง  
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  7. อาจารย ดร.อรสิสรา ธานีรณานนท 
    8. อาจารยสมใจ  เภาดวง กรรมการและเลขานุการ 
  9. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการประกันคุณภาพกลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ 
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช  ประธานกรรมการ 
  2. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี 
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค 
  5. อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร 
   6. อาจารยวิมล ครุธฉํ่า 
     7. อาจารยวีรศักด์ิ นาชัยดี 
  8. อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
  9. อาจารยทิวาพร ทราบเมืองปก  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ีคณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา   
1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ 
2. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ 
3. ใหความรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกอาจารยและบุคลากรในคณะ 
4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ 
5. ประสานงาน  กํากับ  ติดตาม  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับ

โปรแกรม   วิชาและระดับคณะ 
6. ประสานงาน  สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการดานประกันคุณภาพการศึกษา   
1. สรางความเขาใจและประชาสัมพนัธเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรใหคณะ 

ใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดงบประมาณหรืออํานวยการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการพัฒนางานประกันคุณภาพ 

การศึกษา ใหบรรลุผลสําเรจ็ตามยุทธศาสตรของคณะ 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานตอมหาวิทยาลยั ประสานงานและจัดเตรียม 

เอกสารทีเ่กี่ยวของเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
 

 

 
 

การบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
 1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระดับปรญิญาตร ี

9.  การบริหารหลักสูตร 
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  การจัดการเรียนการสอน ใชระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค 
การศึกษาปกติ มรีะยะเวลาศึกษาหน่ึงภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งน้ีอาจจะมีภาคฤดูรอนได 
โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มสีัดสวนเทียบเคียงกนัไดกับภาคการศึกษาปกติ ชวงการศึกษามี
กําหนดเวลาเปดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม 

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เปนการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันเสารและอาทิตย  

แผนการเรียน เปนแผน ก. (วิทยานิพนธ) และแผน  ข. 
 2.   ระบบการจัดการเรียนการสอน 

2.1  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มี 2 ภาค คือ 

 ภาคปกติ เปดการเรียนการสอนในเวลาราชการ วันจันทร – ศุกร  ในระบบ  2 ภาค 
การศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห  (ไมรวมสอบปลายภาค) 

 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) เปดการเรียนการสอนในวันเสารและอาทิตย   
ในระบบ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ15 สัปดาห (ไมรวมสอบปลายภาค) 

2.2  มีการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 2.3  กรรมการโปรแกรมวิชาบรหิารหลกัสูตรและจัดอาจารยสอนในวิชาตางๆ 

 2.4  อาจารยผูสอน ประกอบดวย อาจารยประจํา  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย
พิเศษ และวิทยากร โดยการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

1.4.1 จัดทําแนวการสอน ( Course  Syllabus ) 
1.4.2 สอนดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
1.4.3 จัดกิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพัฒนาการ เก็บคะแนนระหวางเรียน  
1.4.4 แจงผลคะแนนการจัดกจิกรรม/ทดสอบระหวางภาคเรียน 
1.4.5 สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
1.4.6 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย ทุกภาคเรียน 
2.4.7    อาจารยนําผลการประเมินมาปรับปรงุการสอนสําหรับภาคเรียนใหม 

 2.4.8    อาจารยทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนใหมีคุณภาพมากข้ึน   
3.  การประเมินผลการศึกษา ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการปะเมินผล 

การศึกษา 
 4.    ระบบอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษาทุกหลักสูตรมีอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการ อาจารยทีป่รึกษา 
ชุมนุม อาจารยทีป่รกึษาโครงงาน และอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย    

5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก การศึกษาดูงาน การฝกอบรม/ สัมมนา การฝกภาคสนาม   
กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และ คายอาสาพัฒนา  

 6.  การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เชน การศึกษาตอ การจัดทําผลงานทาง 
วิชาการ และ การศึกษาดูงาน  ฝกอบรม ประชุมและสมัมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศมีการพฒันาอยาง
ตอเน่ือง 

 7.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 
 7.1 การบรหิารหลกัสูตร มีการบริหารที่เปนระบบมีการควบคุมและกํากบัดูแลการตรวจสอบ การ

ประเมิน และการปรบัปรุง เพื่อใหเกิดคุณภาพ 



36 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

 7.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เชน อุปกรณและเครื่องมือดานนิเทศศาสตร  
คอมพิวเตอร และอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการสอน 

  7.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ดวยระบบอาจารยทีป่รึกษาและมีการประเมิน
อาจารยทีป่รึกษาทุกปการศึกษา 

  7.4 การสํารวจติดตามการมีงานทํา ปละ 1 ครั้ง และ การสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุก 
5 ป/ 1 ครั้ง เพื่อสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน 
 

8. การปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
        8.1 หลักสูตรจะตองมกีารปรบัปรุงและพฒันาใหทันสมัย เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป 
        8.2 มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทกุ 5 ป 
        8.3 การปรบัปรุง/ พัฒนาหลกัสูตรจะตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
       8.4 คณะวิทยาการจัดการมีแผนงาน/ โครงการการพฒันาหลักสูตร ดังน้ี 
              8.4.1 หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชาน้ันมากอน) 

จะตองสอดคลองกับนโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 

             8.4.2 หลักสูตรปรบัปรุง  
                         8.4.2.1 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปดสอนซึ่ง

ปรับปรุงในระดับ รายวิชา เชน การเปลี่ยนช่ือรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไม
กระทบโครงสรางหลักสูตรและเน้ือหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 

                           8.4.2.2 หลกัสูตรฉบบัปรับปรงุ เปนการปรับปรงุหลักสตูรเดิมที่เปดสอน ซึง่
ปรับปรงุ สาระสําคัญของหลักสูตรเชน วัตถุประสงคของหลกัสูตร โครงสรางหลักสูตร  ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา 
เน้ือหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา 

9.  โครงสรางหลักสูตร   หลักสูตรที่พัฒนาใหมจะตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เชน  โครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548   กําหนดจํานวนหนวยกิตระดับปริญญาตรี ( 4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

    โครงสรางหลักสูตร 
       1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    30   หนวยกิต 
       2.  หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา    84   หนวยกิต 
       3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา     6   หนวยกิต 

 

10. ขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
      10.1 การวิจัยความตองการของตลาดแรงงานหรือการประเมินการใชหลกัสูตร  เพื่อนํามาสูการ

พัฒนาหลักสูตร 
      10.2 จัดทํารางหลักสูตรปรบัปรุง/หลักสูตรใหม  
      10.3 คณะกรรมการประจําคณะพจิารณากลั่นกรอง รางหลักสูตรปรับปรงุ/หลักสูตรใหม  
      10.4 คณะเสนอหลกัสูตรปรับปรงุ/หลักสูตรใหมตอสภาวิชาการ 
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      10.5 สภาวิชาการเสนอเสนอหลักสูตรปรบัปรุง/หลกัสตูรใหมตอสภามหาวิทยาลัย 
  10.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เห็นชอบและเสนอ ก.พ. ตอไป 

 

 
 

 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   คณะวิทยาการจัดการจึง 
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 

1.  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
2.  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ 
3.  เปนผูมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ 
4.  เปนผูมีความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  และภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได 
5.  เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

 

 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  คณะวิทยาการจัดการจึง 
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
 1.  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
   2.  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรบัผิดชอบ 
   3.  เปนผูมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ 
   4.  เปนผูมีความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได 
   5.  เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

คณุลักษณะบณัฑติทีพ่ึงประสงคของสาขาวิชา 

 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 บัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ตองเปนบัณฑิตที่มีสติปญญา  มีความรูความสามารถ  มี
ความขยันอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพฒันาตนเองเพื่ออยูในสังคมได และมี
ทักษะการเรียนรูในวิชาชีพ มีความเปนผูนําตลอดจนตองมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
คอมพิวเตอรและเครื่องคํานวณ 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 มีความรูอยางลึกซึ้งเรื่องทฤษฎีวิชาการ โดยสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสรางความเจริญเติบโต
ใหกับธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ และรูจักการแกปญหาที่เกิดข้ึนอยางรอบคอบ  รวมถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ 
 

 

10.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบัญช ี
 1.  มีบุคลิกภาพดี 
 2.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 3.  มีวิสัยทัศนและคิดเปน 
 4.  มีความคิดริเริ่มและสนใจใฝรูวิชาชีพและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 5. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีไดอยางนอย 1 โปรแกรมได  เชน Express   
Business Plus 
 6.  สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได  เชน  Microsoft word   Microsoft  Excel 
 7.  มีทักษะในการใชเครื่องคํานวณ 
 8.  สามารถวิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 9.  สามารถจัดทํารายงานภาษีได  เชน  รายงานภาษีขาย  รายงานภาษีซื้อ  แบบ ภ.พ.30 
 10.  สามารถจัดทํางบการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 11.  มีความรูความเขาใจดานศัพทบัญชีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 12.  รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 13.  ตระหนักในหนาที่และความรบัผิดชอบที่มีตอสังคม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
1.  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดานการเงินและการธนาคาร 
2.  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ 
3.  เปนผูมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค  และวิเคราะหอยางเปนระบบ 
4.  เปนผูทีม่ีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  เครื่องคํานวณและภาษาอังกฤษ 
     เพียงพอที่จะใชงานได 
5.  เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
6.  มีความเปนผูนํา  และสามารถนําความรูไปใชในทักษะการเรียนรูในวิชาชีพ 

 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
1.  เปนผูทีม่ีความรูดานการบรหิารทรพัยากรมนุษยอยางแทจรงิ 
2.  มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
3.  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี  
4.  เปนผูมีความรูพื้นฐานดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานและสามารถ 

ใชภาษาอังกฤษในระดับที่สือ่สารได 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 1.  สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได 
 2.  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกจิได 
 3.  สามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษา 
 4.  สามารถมีความรูและทักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 5.  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
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 6.  สามารถออกแบบระบบงานดานธุรกจิเบื้องตน 
 7.  มีความสามารถในการใชภาษาสากลอยางนอย 1 ภาษา 
 8.  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและตอสังคม 

9.  มีความสามารถในการรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย 
10.  มีบุคลกิภาพดี 
11.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานทีร่ับผิดชอบ 

 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
1.  มีความรูในทางทฤษฎี  หลักการทางนิเทศศาสตร และขาวสารขอมูลโดยรูลกึ รูกวาง รูจริงรูทัน   

สามารถวิเคราะห  และเขาใจวิธีการประยุกตใชอยางเหมาะสม 
2. มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตรทั้งกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลและ

กระบวนการสื่อสารมวลชน  โดยสามารถใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 
3.  มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร  สํานึกรักในวิชาชีพ มีความรูสึกนึกคิดที่จะใชขอมูลขาวสาร

และกระบวนการทางวิชาชีพ  สรางสรรคผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
4.  มีคุณธรรม   จริยธรรม  ซื่อสัตย  มีวินัย  รับผิดชอบ  อดทน  สูงาน มองโลกอยางเปนกลาง  

โดยยึดมัน่จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
5.  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร  คลองแคลว กระฉับกระเฉง มีลักษณะความ 

เปนผูนําอยูในตัว 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญา 
ของโปรแกรมวิชา และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา 
จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
  1. มีความเช่ียวชาญในการบรหิารจัดการดานโลจิสติกสและหวงโซอปุทาน 
  2. มีทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษสําหรบัโลจสิติกส  
  3. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมประยุกตดานโลจิสติกส 
  4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การรักษา
สิ่งแวดลอม และความรบัผิดชอบตอสงัคม 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของ
โปรแกรมวิชา และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา  
จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
 

ดานความรู 
1. บัณฑิตเปนผูมีความรูดานธุรกิจทองถ่ินมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ 
2. บัณฑิตเปนผูมีความรูดานภาษาอังกฤษและจีน 
3. บัณฑิตเปนผูมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดเวลาอยางตอเน่ือง  
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ดานทักษะ 
1. บัณฑิตมีทักษะดานธุรกิจทองถ่ินมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ 
2. บัณฑิตเปนผูมีทักษะดานภาษาอังกฤษและจีน 
3. บัณฑิตมีทักษะทางธุรกิจ 

ดานลักษณะ 
1. บัณฑิตเปนผูมีจริยธรรม และคุณธรรม 
2. บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดี 
3. บัณฑิตเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
4. บัณฑิตเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง 
5. บัณฑิตเปนผูที่กลาคิดกลาตัดสินใจ  

 

 
 

 อาคารสถานที ่ที่คณะวิทยาการจัดการรบัผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และอาคาร
เรียนรวมปฏิบัติการบญัชีและโลจสิติกส  
 อาคารเรียน เอ 6 จําแนกตามการใชสอย ดังน้ี 

1. หองเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน    2  หอง 
2. หองปฏิบัติการ 

2.1  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน    6  หอง 
2.2  หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร   จํานวน    2  หอง 
2.3  หองปฏิบัติการบัญชี    จํานวน    2  หอง 
2.4  หองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร จํานวน    1  หอง 

 3. หองพักอาจารย     จํานวน    2  หอง 
 4. หองเรียน      จํานวน   10 หอง 

 
อาคารโลจิสติกสและการบัญชี จําแนกตามการใชสอย ดังน้ี 
1. หองเรียนนักศึกษาระดับปรญิญาโท  จํานวน   1   หอง 
2. หองประชุม             จํานวน   4   หอง 
3. หองพกัอาจารย     จํานวน   6   หอง 
4. หองเรียน     จํานวน   13  หอง 

สถานท่ีต้ัง 

ที่ต้ัง      คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส เลขที่  85 หมู 3 
ถนนมาลัยแมน  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย  73000 
โทรศัพท/โทรสาร 0 – 3426 - 1068 

11.  อาคารสถานท่ี 
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จากการรายงานผลการดําเนินงานการประเมนิผลตนเอง ของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งการวิเคราะห

จุดแข็ง / จุดออน และแนวทางพัฒนาปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวบงช้ีในแตละองคประกอบ
คุณภาพ ในหัวขอน้ีเปนการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ และแตละมาตรฐาน
การอุดมศึกษา รวมทั้งสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดออน เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีย่ิงข้ึน การจัดการ
แผนการพัฒนา และการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต ดังน้ี 
 

 สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรบัปรุงพฒันา เปาหมาย และแผนการพฒันา 
 

คณะวิทยาการจัดการ สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา  รวมทั้งกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต  และกําหนดแผนการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใน
อนาคตใหสอดคลองกับเปาหมาย จําแนกตามแตละองคประกอบคุณภาพ ดังน้ี 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน  จุดแข็ง  จุดออน  แนวทางปรับปรุงพัฒนา  เปาหมาย และแผนการพัฒนา
โปรแกรมวิชาจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนการดําเนินการ 

สกอ. 

 
 
 

5.00 

1. เพิ่มแนวปฏิบัติในแตละกล
ยุทธ 
2. เพิ่มตัวชี้วัดโครงการ เชน 
พัฒนาศักยภาพอาจารย ตัวชี้วัด 
คือผลการเรียนของนักศึกษา 
หรืออาจารยที่ไดตําแหนงทาง
วิชาการ 
3. จัดทําวาระการประชุมเรื่อง
แผนกลยุทธของคณะเปนวาระ
เสนอเพื่อพิจารณาให
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเสนอแนะ
เรื่องตางๆ เชน ผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
4. จัดทําแผนวาระการประชุม
ทั้งปเสนอกรรมการประจําคณะ 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม รอย
ละ 80 ภาค
เรียนที่ 2/ 
2556 

1. จัดทําแนวปฏิบัติในแต
ละกลยุทธ 
2. ประชุมชี้แจงเรื่องการ
กําหนดตัวชี้วัดในการจัด
โครงการ 

12.  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2555)  
        และเปาหมายในปปจจุบัน (ปการศึกษา 2556) 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

สมศ. 
1. การประเมินผูเรียนและ
บุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ 
 
 
 
2. กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามนอยเกินไป
ซ่ึงไมสามารถเปนตัวแทน
ของบัณฑิตทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 
 
3. ขาดระบบการมีสวน
รวมของผูเรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธที่ชัดเจน 

3.44 ประเมินภาพรวมของการ
ดําเนินงาน เชน โครงการ/ 
กิจกรรมที่เก่ียวของกับอัตลักษณ
ของคณะ วานักศึกษา อาจารยมี
คุณลักษณะตามที่กําหนดไว
ในอัตลักษณหรือไมและชุมชน
ไดรับประโยชนอยางไร 
 
ติดตามแบบสอบถามคืนใหมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 
เขียนระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ 

นักศึกษา 
บุคลากรและ
ชุมชนเขารวม
รอยละ 80 
ระยะเวลา
ตุลาคม 56 – 
มีนาคม 57 
 
หนวยงาน/ 
ผูประกอบการ
ที่ใชบัณฑิต 
เขารวมรอยละ 
80 พ.ย. 56-
มี.ค. 57 
 
ตลอดป
การศึกษา 

โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานตามอัต
ลักษณ 
 
 
 
 
 
โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 
 
 
 
 
 
จัดทําระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยทุธ 

องคประกอบที่ 2   

การเรียนการสอน 

สกอ. 

 
 
 

4.54 

1. อาจารยมีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนนอย 
2. อาจารยมีตําแหนงทาง
วิชาการจํานวนนอย 

เอกสารการ
ประชุม 2 

ครั้ง/ ป ตลอด
ปการศึกษา 

1. จัดทําแบบฟอรมการ
ติดตามและดําเนินงานตามตัว
บงชี้/ สรุปผลการติดตามเสนอ
รายงานในที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะและ
มหาวิทยาลัย 

สมศ. 2.94 สงเสริมใหสนับสนุนใหนักศึกษา
ทุกคนตีพิมพผลงานหรือ
เผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องคประกอบที่ 3  

กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 

สกอ. 

 
 
 
 

5.00 

ควรมีการรายงานผลการให
คําปรึกษาและแนะแนวการใช
ชีวิตของอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควรมีการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จํานวนผูขอ
คําปรึกษา 
ตลอดป
การศึกษา 
 
เปาหมาย 1 
โครงการ 
ตัวชี้วัดรอย
ละ 80 
ระยะเวลา 
พ.ย. – ธ.ค.  
 
เปาหมาย 1 
ระบบ ตลอด
ปการศึกษา 
 
1 โครงการ 3 
ดาน ตลอดป
การศึกษา 
 
ทุกกิจกรรม 
รอยละ 80 

1. จัดทําแบบฟอรมการให
คําปรึกษาและแนะแนวการ
ใชชีวิตระหวางศึกษาสําหรับ
อาจารยที่ปรึกษา 
 
2. โครงการแนะนําอาชีพ
สําหรับนักศึกษาและศิษยเกา 
 
 
 
 
 
3. จัดทําระบบการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา 
 
 
1. จัดทําแบบฟอรมสรุป
โครงการใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน TQF 
 
2. จัดทําแบบประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

สกอ. 

 
 

4.33 

จัดใหมีคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางเปนลายลักษณอักษร 
 
ประชุมคณะกรรมการการ
ทํางานเพื่อระบุแนวทางการ
ทํางานที่ชัดเจน 

 
 
 
 
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ รอย
ละ 80 มี.ค. 
57 
 
จํานวนผูตอบ
แบบประเมิน 
ไดคะแนน 3.5 
จาก 5คะแนน  
มี.ค. 57 

1. ทําคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัด
กรอง/ จัดสรรทุนวิจัย 
 
2. โครงการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
 
 
 
3. จัดทําแบบประเมินการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 

สมศ. 3.71 - - - 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องคประกอบที่ 5  

การบริการวิชาการแก

สังคม 

สกอ. 

 
 
 
 

5.00 

ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานเปนประจําเพื่อ
ติดตามประเมินผลการทํางาน 
 
 
 

ตลอดป
การศึกษา 

ทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

สมศ. 2.75 - - - 

องคประกอบที่ 6  การทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สกอ. 

 
 
 

5.00 

- 
 
 
 

- - 

สมศ. 4.50 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เครือขาย 
ตั้งแตภาค
เรียนที่ 1/ 
2557 

โครงการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับชุมชน
เครือขาย มหาวิทยาลัยและ
ระดับชาติ 

องคประกอบที่  7  

การบริหารและการจัดการ 

สกอ. 

 
 
 

4.75 

1. จัดทําแผน KM ใหเปนระบบ
และถูกตองตามกระบวนการ
ตลอดจนดําเนินการตามแผนให
มีประสิทธิภาพ 
 
2. วิเคราะหความเส่ียงแลว
นําไปใชประโยชนในการทํางาน
ไดจริง และระบุชีวัดในแผน
บริหารความเส่ียงเพื่อใชในการ
ประเมินผล 

ผูเขารวม
โครงการ รอย
ละ 80 มี.ค.- 
พ.ค. 
 
ผูเขารวม
โครงการ รอย
ละ 80 มี.ค. 
มิ.ย. 

1. โครงการจัดทําแผน KM 
2. โครงการจัดการความรู 
 
 
 
โครงการจัดทําแผนการบริหาร
ความเส่ียง และควบคุมภายใน 

สมศ. 3.98 - - - 

องคประกอบที่  8 การเงิน

และงบประมาณ 

สกอ. 

 
 
 

5.00 

1. จัดทํากลยุทธทางการเงินและ
งบประมาณใหสอดคลองกับ
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป และระบุตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธทางการเงินที่เปน 
Critical Success Factor เพื่อ
การขับเคล่ือนแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําปให
สามารถนําไปสูการประเมินแผน
กลยุทธทางการเงินได 

ผูเขารวม
โครงการ รอย
ละ 80 มี.ค.-
พ.ค. 

โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการเงิน 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องคประกอบที่ 9  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ 

สกอ. 

 
 
 
 

4.00 

1. จัดอบรมใหความรูดาน
ประกันคุณภาพแกบุคลากร 
 
2. จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีการ
ประกันคุณภาพหรือวิจัยดาน
การประกันคุณภาพของคระ 
 
3. จัดทําระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพแยกออกจาก
คูมือการประกันคุณภาพ 

ผูเขารวม
โครงการ รอย
ละ 80 มี.ค. – 
พ.ค. 
 
ตลอดป
การศึกษา 

1. โครงการอบรมความรูเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 
 
2. วิจัยการศึกษาประสิทธิภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ 

สมศ. 3.60 - - - 

องคประกอบที่ 10  

นโยบายรัฐบาล 

“สถานศึกษา 3 ดี” 

 
 

5.00 

- 
 
 
 

- - 
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       ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง  
4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่
จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกัน
มากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค
ความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอ  ผู
มีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation) 
มีความโปรงใส (transparency)  และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  
2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน 
โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ  แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการ

สวนที่ 2 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา 

1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   47 
 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
 

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 
(goals) ที่ต้ังไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

4) เพื่ อ ให ขอมู ลสาธารณะที่ เ ป นประ โยชน ตอผู มีส วน ไดส วนเสี ย ทํ า ใหมั่ น ใจว า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา    

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพจิารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือเรียกช่ือยอวา สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป 
นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  ซึ่ง สมศ. 
ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.
2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหาก
สถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลัก  การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ต้ังหลักทั้งหมด 
นอกจากน้ัน การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการดังตอไปน้ี 

1) เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน  การ
จับผิด หรือการใหคุณใหโทษ 

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 
(evidence based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) 

3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับ
ควบคุม 

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ 

5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย  แตยังคงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบัติ  โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตาม
ศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 
 
 
 
                กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ  กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน 
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่
ตางกัน  รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความ
หลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน       การ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน  ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแตละกลุมเหลาน้ี จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน  สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรบั
จํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลาน้ี
มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและ
สาธารณะใหความเช่ือถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ดังกล าว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรอืกลุมสถาบันอุดมศึกษา
เปน 4 กลุม คือ 
 กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน   หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน  เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลีย่นอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริม
ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 กลุม ข  สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี   เพื่อ ใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถเปนหลักในการ ขับเคลื่ อนการพัฒนาและ  
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค  เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทดวยก็ได 
 กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุมน้ีอาจจําแนกไดเปน 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี 
 กลุม ง  สถาบันท่ีเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเนน        การผลิตบัณฑิตที่
เปนผูนําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล  
มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 
 ดังน้ัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับ    การ
แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 
 

 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 

ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง

4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
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วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําข้ึนฉบับน้ีไดใชมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรยีนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 
ดานน้ี อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติทีป่ระกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน  คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว      การจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมคีวามสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได
จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากน้ัน ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรยีนรูอยางนอย 
5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และดานทักษะ          การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และ
ตอเ น่ืองในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนให เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
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เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด   
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ทั้งน้ี ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ใ น แ ผ น ภ า พ 
ที่  1.1 

 
แผนภาพท่ี 1.1  ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
                                
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                       
 
 
                                                                                                            
 
       
 
 
 
 
 
 
 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ 

5.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ี
พึงประสงคท้ังในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรางสงัคมแหง 
การเรียนรู/สังคมแหง

ความรู 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

 
มาตรฐาน 

ดานคุณภาพ
บัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสงัคมฐานความรู 
และสังคมแหงการเรียนรู 

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบันอุดม 
ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคณุภาพ 
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(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพรอม
ของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(accountability) 
                   ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได
ระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละ
แหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

 5.1  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
       หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได
เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมา
ไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ  สาระสําคัญของประกาศฉบับน้ีระบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
พ.ศ. 2545  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเน่ือง ตอมาในป 2553 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับ
เดียวกนั  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ
หรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
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สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน  
 5.1.1  หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณา
จากประเด็นตอไปน้ี 
  1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว 
  3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา 
 5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังน้ี 

1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกดิ      ความมั่นใจวาการจดัการศึกษา
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบ การประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  

4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังน้ี (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (2) 
คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการ
เรียนรูอื่น (5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา(7) การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เห็นสมควร 
  ทั้งน้ี ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ           การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง  
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 5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเน่ือง สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ สภาสถาบัน  
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน  โดยใหสอดคลองกับ
เจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 
                                      ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาน้ันอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
 5.2  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
      5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับ 
การพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง  แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่
เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ         การปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี 
เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง  ขณะเดียวกันก็เปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน  
  ตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาข้ึนในองคประกอบ
คุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก (1) 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต  (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) 
การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการ
จัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งตัวบงช้ีดังกลาวสามารถช้ี
วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกับ
องคประกอบคุณภาพน้ันๆ ไดทั้งหมด  ดังน้ัน ในบทที่ 3 ของคูมือฉบับน้ีจึงไดพัฒนาตัวบงช้ีที่สถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบงช้ีที่ใชประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ  นอกจากน้ี ตัวบงช้ีที่ใชประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานไวดวยในบทที่ 4 เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบงช้ีดังกลาวไปใช 
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   เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงช้ีซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติ
ที่เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สมศ. 
ทั้งน้ี เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
  5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุนใหเกิดการพฒันาคุณภาพอยางตอเน่ือง หนาที่สําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหนวยงาน
น้ี คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเช่ือมโยงใหเกิดคุณภาพของ   การปฏิบัติงาน ต้ังแตระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละ
ระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานน้ีตองประสานงานและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
  5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ 
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับต้ังแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึง
เปนปจจัยสําคัญย่ิงที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตการวางแผน การปฎิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 
  

 
 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา ใหมีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ ม ี  การ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุน้ี
ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 
(output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังน้ัน 

6. การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเช่ือมโยง
ใหเห็นจากแผนภาพที ่1.2 
 

แผนภาพท่ี 1.2   ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      
   

 
จากแผนภาพที่ 1.2  จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 

จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจาก  การประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน 
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเช่ือมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังน้ัน 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจดัทํารายงานการประเมินตนเองทีม่ีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถาบัน
ในทุกองคประกอบคุณภาพ 

ขอมูลปอนกลับ 

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน 

 

การตรวจเยี่ยม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 
การตดิตามผล 

  ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน  

 

 
 

 

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก 3 ป 

รายงานประจําป 
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จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมิน  การ
ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ันๆ ไดกําหนดข้ึน ทั้งน้ี เพื่อใหสถาบันไดทราบสถานภาพ
ที่แทจริง  อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง 
การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพน้ัน ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจําเปนตองกําหนด
บทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ทั้งน้ี  สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นป
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังน้ี 

1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่เปนสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ) 

2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษาของแต
ละสถาบัน 
 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปน 4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (act)  

 
 
 

2.1   การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 
    2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป  

 ก. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช 
รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
                             ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและ  การสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบนัอุดมศึกษาในการดําเนินงาน

สวนที่ 3 
กระบวนการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

2.  ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน  ต้ังแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (common data set) และ
เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e - SAR) รวมทั้งเปดเผย
ตอสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใชฐานขอมูลดังกลาว
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย 

             ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงช้ีตองเปนขอมูลในชวงเวลา

เดียวกับที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับช่ือเอกสารที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง 
                                      2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัด
เอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีน้ีตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงาน
ไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหอง
ทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางน้ีเปนที่
นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดใน
คราวเดียว  
     ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่ เกี่ยวของกับตัวบงช้ีแตละตัวและ
องคประกอบคุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไวบนระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอ การคนหา 
ของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน          
             2.1.2 การเตรียมบุคลากร 
 ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 

2) เนนยํ้ากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ  
โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น  เพื่อสราง      
ความกระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น  เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 

4) เนนยํ้าใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจํา
ของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเน่ือง 

ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเย่ียมจําเปนตองมี
บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทั้งน้ี ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังน้ี  

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด  
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให

ขอมูลตอผูประเมิน  รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติม
ที่ตนเองไมสามารถตอบได 
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3) มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญ
มาใหขอมูลอยางครบถวน 

4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด  หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด 

5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถ
ประสานงานแกไขไดทันท ี

2.1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรบัคณะผูประเมิน 
    ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 

1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดย
เปนหองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริม
อื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง 

4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ 

5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใด 
เพิ่มเติม 
 ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการ
เฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําสั่งแตงต้ังและจัดสงใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งน้ี แนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน เปนดังน้ี :  
 1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- มีกรรมการประเมนิฯ อยางนอย 3 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับขนาดของภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผาน    
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.  

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
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- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3  คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับขนาดของคณะ
วิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร 
ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไม
ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได  สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผาน     การ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมินจากภายในหรือนอก
สถาบันก็ได ในกรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานตองเปน 
ผูที่ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร  ผู

ประเมินของ  สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่
ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
 ข. สถาบันอุ ดมศึกษาแจ ง ให คณะกรรมการประ เมิ น คุณภาพทราบว า 
คณะกรรมการประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและระดับสถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัดสง username และ password ให
คณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอน
วันรับการตรวจเย่ียมอยางนอย 2 สัปดาห  โดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  สถาบนัอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ      การอุดมศึกษา
จัดสงรหัสประจาํตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล
พื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการ
ประเมินฯ เขาสูระบบ 
                                 นอกจากน้ัน ใหสถาบันแจงรายช่ือผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน  
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address 
สําหรับติดตอ  

ค.  ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อรวม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเย่ียม  การใหขอมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเย่ียม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน  

2.2 การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินคุณภาพ 
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจง

วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเย่ียม  แตเตรียมพรอมสําหรับ   การ

นําเย่ียมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
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3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเย่ียม ทั้งน้ี เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเย่ียมชมหนวยงานภายใน 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน
สวนหน่ึงอยูอํานวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯเมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเย่ียม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
 2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน รวมทั้ง
ผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรงุการดําเนินภารกจิอยางเปนรูปธรรมตอไป  โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ควร
ปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ  กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุด
กิจกรรม  งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม  ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลาน้ัน ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบัน    ช่ืน
ชมผลสําเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับแก 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
 
 

 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนไปอยางมี
ระบบและกลไกที่เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและแนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
 

นโยบาย 
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให

สอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน และมาตรฐานของหนวยงาน  ตนสังกัดโดยเนนใหทุกหนวยงานนํา
ระบบประกันคุณภาพไปใชเพื่อใหเกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

2. สนับสนุนและสงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกการประกัน  คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย  ติดตามดูแลใหทุกหนวยงานยอยภายในมีการ
ดําเนินการตามเปาหมาย   และวัตถุประสงคที่เอื้อตอการตรวจสอบ  การตรวจประเมินโดยหนวยงานภายนอก   
ตลอดจนประสานกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา    ในการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําป 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
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3. ดําเนินการตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานเปนประจําภายใตกรอบและ
มาตรฐานที่กําหนด  เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยนําไปใชในการพัฒนาระบบ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผลสรุปของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนสวนหน่ึงของรายงาน
ประจําปที่เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  และเปดเผยตอสาธารณชน 

4. ผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยจะตองนําขอมูลที่ไดจากรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยและจากหนวยงาน
ภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

5. สนับสนุนและสงเสรมิระบบเครือขายความรวมมือ การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  และทองถ่ิน 

 

แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย โดยใหประชาคมมีสวนรวม 
2. จัดใหมสีํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงานใหทุกหนวยงาน

ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. กําหนดใหแตละหนวยงานมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ  หนวยงานเพื่อจัดทํา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละ
หนวยงานที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
5. เสริมสรางความเขาใจ  เนนใหเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ  การศึกษาโดยจัด

กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากรทุกหนวยงานรับทราบและตระหนักถึง
ความสําคัญ (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพใหบรรลุผลตาม
เกณฑ (Achievement)   

6. จัดใหมีการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อใหการตรวจสอบและการประเมินมี
มาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 

7. กําหนดใหทุกหนวยงานระดับคณะ ศูนย สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ตัวบงช้ี/เกณฑที่กําหนด 

8. จัดใหมีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน โดยนําผลการ
ดําเนินงานและการประเมินตนเองของหนวยงานมาสังเคราะหเปนรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 

9. ใหทุกหนวยงานนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน  และวางแผนในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

10. กําหนดใหมีการสงมอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารเพื่อใหงานประกันคุณภาพการศึกษามีความตอเน่ือง 

11. มีเครือขายความรวมมือในกลุมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในดานการตรวจเย่ียม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

12. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน  ซึ่งเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีสวน
รวมในการเสนอแนวคิด  ในการพัฒนางานและประเมินคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหเกิดประโยชนตอการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 
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13. มหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานจัดทําขอมูล  ขาวสาร  จัดกิจกรรมและผล การดําเนินงาน เพื่อ
เผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานและใน
มหาวิทยาลัยรับทราบขอมูลและเขาใจระบบงานประกันคุณภาพ  การศึกษาของหนวยงานและสรางความมัน่ใจ
ในคุณภาพของผลผลิตและบริการของมหาวิทยาลัยตอผูรับบริการ 
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1.1   หลักการ 

 การพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการสําคัญ 
6 ประการ คือ  

1) ตัวบงช้ีพัฒนาข้ึนภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบงช้ีตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงช้ีการ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนใน        การปฏิบัติงาน
แกสถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบงช้ีประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงช้ีผลผลิตและ
ผลลัพธจะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาข้ึนและตัวบงช้ีที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งน้ี เพื่อ  ความ
เช่ือมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
ของ สมศ.  

4) ตัวบงช้ีมีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4  ดาน คือ ดานนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 

5) จํานวนตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึนเปนเพียงจํานวนตัวบงช้ีข้ันตํ่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เพิ่มเติมตัวบงช้ีและเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  

6) เกณฑที่พัฒนาข้ึนมีทั้งประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  กลุม 
ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี และกลุม 
ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี ้
 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 

สวนที่ 4 
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 

1.  แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
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2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8) เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
 1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพื่อนํามาพัฒนา
ตัวบงช้ี โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงช้ี เพื่อใหสามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดครบทุกมาตรฐาน 
 1.2.3 กําหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เปน 
ตัวบงช้ีดานปจจัยนําเขา ตัวบงช้ีดานกระบวนการ และตัวบงช้ีดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงช้ีที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  
4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม 
 1.2.5 กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพและตัวบงช้ีเชิงปริมาณ ดังน้ี 

1) ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมิน
ตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่
ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน
เปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
(ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยที่แตละตัวบงช้ีจะ
กําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน  
                       ตัวอยางท่ี 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงช้ีไดรอยละ 75.51   

               คะแนนที่ได  = 5
100 

75.51
            =   3.78   
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                       ตัวอยางท่ี 2 กําหนดรอยละ 85  เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงช้ีไดรอยละ  34.62  

                      คะแนนที่ได  = 5
85

62.34
          =   2.04  

                                    ตัวอยางท่ี 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 
200,000 บาท เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน 

            คะแนนที่ได  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

         ตัวอยางท่ี 4  กําหนดรอยละ 90  เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ไดรอยละ 92.08  

            คะแนนที่ได  5
90

92.08
  =  5    

 
                  หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน  สรุปไดดังน้ี                                                                      

1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปน
คะแนน 5 จะไดคะแนน 5 

2) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 
คํานวณคะแนนที่ไดดังน้ี     
 
    คะแนนที่ได   =     

         
     
    ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดย    
การปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน 
                            72.364 เปน    72.36 
                                  3.975 เปน 3.98 
 

1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน 
ดังน้ี  

คะแนน 0.00 -1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรงุ 
คะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลยีทีได้จากการดําเนินการ                                   x  5 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลยีทีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ของตวับ่งชีนัน ๆ  
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1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใช 

ตัวบงช้ีคุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

หนวยงานที่มีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงช้ีที่จะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และ
ระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกบัระดับของหนวยงานที่รับการ
ประเมิน เชน ตัวบงช้ีที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมิน
กรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน 

3) การประเมินทุกตัวบงช้ีเปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงช้ีที่ 1.1 ตัวบงช้ีที่ 4.3 
และตัวบงช้ีที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลอืกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ในกรณีเชนน้ันจะตองระบุใหชัดเจนและ
ตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเน่ือง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน 
สําหรับตัวบงช้ีของสมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด 
                  4) อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
                    นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 
                        การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  

9-12 เดือน  คิดเปน 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 

 

    
 
 

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญ
ที่สุด เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือ
รวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มี    
การจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ  

   นอกจากน้ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวขอที่สนใจใน
ขอบเขตเน้ือหาของวิชาน้ันๆ  

   รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนา
ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอยางเชน1   
                                                
1 ดเูพิมเติม “รายงานการวิจัย การสงัเคราะห์องค์ความรู้เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีเน้นตวัผู้ เรียนเป็นสาํคัญ ตงัแต่ พ.ศ.  

2.  คําชี้แจงอ่ืนๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.  นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงชี้    
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1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)  
6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)  
7) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)  

  การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคทีส่ําคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดําเนินการมีความเช่ือมโยงกันเปนหน่ึงเดียวอยางสมบูรณ 
  การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชมุวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ  
  การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันจาก
ตางประเทศ  
  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการทีจ่ัดในสถาบันการศึกษาโดยมบีุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
  การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง 
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
                    งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ  
 

                                                                                                                                                   
   - ” . 
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                จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจัยต้ังอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสงักัด 
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
5) นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

                จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาํหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติ
หนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลอง
ธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณ
ตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน  5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 
6) จรรยาบรรณตอผูใตบงัคับบญัชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน  8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ 
9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอสังคม 
                นักวิจัยประจํา  หมายถึง  ข าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 
                นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 
       ระบบทวิภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา 

   (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
-  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 
   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต  
   ตอภาคการศึกษาปกติ) 

       ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หนวยกิตตอปการศึกษา 

                                                
2 ดเูพิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสงิแวดล้อม 
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                                       (15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
   -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา 
      (10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)  

ข้ันตอนการคํานวณคา  FTES มีดังน้ี 
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา  
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตร  การคํานวณ ดังน้ี 

 SCH =    nici 

เมื่อ  ni   =  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci   =   จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 
                          SCH 
 FTES  =                        

                         จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 
 

นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ   หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับ
การสอนของอาจารยเปนการพิเศษ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ 
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได   

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 
เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตาง ๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องคการที่ทําหนาที่
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนใน
ทองถ่ินและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 

แผนกลยทุธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนด
ทิศทาง  การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผล
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเรจ็ของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัดระดับความสาํเร็จ
ของการดําเนินงานตามกลยุทธ   โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําป  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 71 
 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป 
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย 
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปน้ัน ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงช้ี
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงช้ีเหลาน้ัน รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือ
หัวหนาโครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่
ชัดเจน   
 

ระบบและกลไก  
 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ 
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ เปน เครื่องมือ
สนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีได
หลายระบบ ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป 
 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพรโดย
สํานักงานฯ หรือ วารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล 
เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับ
ในศาสตรน้ัน ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน
วารสารระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 
 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานน้ีมีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการ
ภายนอก เปนตน  

                                                
3 ดเูพิมเติม “คู่มือนโยบายการกํากบัดแูลองค์การทีดี” สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนักงาน ก.พ.ร.) 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังน้ี 4 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ 
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเมื่อ
มีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบคุลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบรกิารตอผูรบับริการและผูมสีวน
ไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน        
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

                                                
4 ดเูพิมเติม “คู่มือการจดัระดบัการกํากบัดแูลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  

(Good Governance Rating)” สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนักงาน ก.พ.ร.)  
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สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และ
อื่นๆ  

10)  หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อให
ไดรับ  การรับรอง จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 
 อาจารยประจํา  หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังน้ัน จึงเปนหนาที่
ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอดุมศึกษาตามหลกัการอดุมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิก
ทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งอาจารย 
เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม  
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

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

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification   

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา  
 

ตัวบงชี้  จํานวนท้ังสิ้น 4 ตัวบงชี้ (สกอ.  จํานวน 1 ตัวบงช้ี   และ สมศ. จํานวน 3 ตัวบงช้ี ) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 
16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ.) 

16.1  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเพื่อนําไปพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 
16.2  ผลการประเมินความพึ่งพอใจของผูใชบัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ 

17   ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1    :  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

4.  องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
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การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้  :  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การ
วิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพื่อให
สถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยาง
ย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว  
จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ  ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ   รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี 
เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมใน
ทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 
 

เกณฑมาตรฐาน :    
1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบนั โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)   

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน    
    สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และ   
    พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา                           
    ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10             
    (พ.ศ.2551-2554)   

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน  หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยูแลวต้ังแตเริ่มตน  สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบันของสถาบันหรือไม  หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและ  ผูมีสวน
เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป  
ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่  เพื่อเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนด 
รวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ  สภา
สถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก
ใหสอดคลอง 

1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ  ( strategy) เพื่อนําสถาบันไปสู
ความสําเร็จที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และ
วัตถุประสงค (objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส 
(opportunity)   และภัยคุกคาม (threat)  เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน  อันไดแก การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทศันและแผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกัน
จากทั้งผูบริหาร  อาจารยและเจาหนาที่  เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวม
ใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
2.1  มีการช้ีแจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ

เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ 

2.2   มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายใน
และมีการมอบหมายอยางเปนทางการ 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสู
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบติั
การประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

4.1 มีการจัดทําตัวบงช้ี (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงช้ีที่จะใชวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งน้ี ควรจัดทําพรอมกับ    
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่ เกี่ยวของในการ
ดําเนินการตามตัวบงช้ีเขามีสวนรวมในการจดัทําตัวบงช้ีและคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรบัของทุกฝาย 
อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน 

 

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใชเปนแนว

ทางการดําเนินงานและสรางความเช่ือมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 

6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา  

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม 
และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงช้ีเทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหน่ึง ๆ 
เชน  3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนว
ทางการแกไขปรับปรุง    

 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงช้ี การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

8.1  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมี      
การจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจาํปที่ไดรบัการปรบัปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง
สถาบัน 

คําอธิบาย 
 

อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมไดกําหนดอัตลักษณ ดังน้ี  "จิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน" 

 
 

ตัวบงชี้ 16.1  : นักศึกษาสามารถบรูณาการความรูเพื่อนําไปพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  (สมศ.) 
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงช้ีอัตลกัษณ ตัวบงช้ีที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลกัษณ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
 

การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
 

เกณฑการพิจารณา 
 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานทีส่อดคลองกบัอัตลกัษณของสถานศึกษาโดยไดรบั
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสรางระบบการมสีวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 
 3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบติังานของสถานศึกษาทีส่อดคลอง
กับอัตลกัษณ ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบทีเ่ปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
 5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

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

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรบั การไดรับรางวัลในประเด็นทีเ่กี่ยวกับอัต
ลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ  เปนตน 
 

หมายเหตุ  
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน

การดําเนินงานดวย  โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
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การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 16.2   :  ผลการประเมินความพ่ึงพอใจของผูใชบัณฑิตในประเด็นเก่ียวกับอัตลักษณ  (สมศ.) 
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ.) 
 

การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
 

วิธีการคํานวณ 
   
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี 

1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ 
และแผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผล

การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
 

หมายเหตุ “1  สถาบัน 1 อัตลักษณ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดย 
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน

การดําเนินงานดวย  โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมนิบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 
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2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
ตัวบงชี้ 17 : สนับสนุนการจัดโครงการบรกิารแกสังคม ชุมชน ทองถ่ิน  (สมศ.) 
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงช้ีอัตลกัษณ ตัวบงช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอน
เปนเอกลกัษณของสถาบัน (สมศ.) 
 

คําอธิบาย 
เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปน

หน่ึงของสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกําหนดเอกลักษณ "บูรณาการความรู เพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน" 
 

เกณฑการพิจารณา 
 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานทีส่อดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 2. มีการสรางระบบการมสีวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 
 3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมตํ่ากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบทีเ่กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
 5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลกัษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะที่กําหนดและไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

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

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลกัษณ จุดเนน หรือจุดเดนสถาบันอุดมศึกษา 
2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจาํป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเอกลกัษณ 

จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผล

การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่
กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือ
จุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ 

4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เอกลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
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หมายเหตุ 1. เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได ทั้งน้ี
ตองผานความเห็นชอบจากทางสถาบัน 
              2. คณะจะตองดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับทางสถาบันก็ได 
              3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 
 
 
 

หลักการ 
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม  การเรียน

การสอนใหผูเรยีนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึง
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ได
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชใน
การผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนา
อาจารย (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (จ) อุปกรณการศึกษา 
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง 
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 
 

มาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

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

การอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

องคประกอบที ่2  การผลติบณัฑิต 
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7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ  

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
 

ตัวบงชี ้ จํานวนทั้งสิ้น 13 ตัวบงช้ี (สกอ.  จํานวน 8 ตัวบงช้ี  และ สมศ.  จํานวน 5 ตัวบงช้ี) 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ.) 
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.) 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.) 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ.) 
1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.) 
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (สมศ.) 
3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 
4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.) 
14 การพัฒนาคณาจารย  (สมศ.) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลักสูตร  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงช้ีของ       
การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมี          
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
 1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย  

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555  ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 
 4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ ดํา เ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   
 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากบัใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลกัสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร  
 

หมายเหตุ  : 
1.  การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรอบปการศึกษาทีท่ําการประเมิน สําหรับการนับหลกัสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติให
เปดสอนทุกระดับปรญิญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรทีส่ภาสถาบันอนุมัติ
ใหปดดําเนินการแลว 

2.  การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 

3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 
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เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย   
    คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรอืคณะกรรมการที่รบัผดิชอบพิจารณาหลกัสตูรใหมและหลกัสตูรปรับปรงุ  
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชาน้ัน ๆ ในตลาด
งานวามีมากนอยเพียงใด  การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาน้ัน ๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติหรือไม  สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือไม  
นอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของ
หลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชาน้ัน ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบที่สถาบัน
กําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เปนตน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการ         
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมัติ 
 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ  ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือ
หลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน  

 2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเรื่องผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และ
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับ
จากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 
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3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน   การสอน กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม
มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก)  
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย  
           3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
                  3.2  มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง โดยกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรอืสาขาวิชา (กรณีที่หลกัสูตรใดยังไม
มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงช้ีกลาง) ทั้งในประเด็นการบริหาร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือ ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงช้ีที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน   
               3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเน่ือง 

 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   
         4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดใน
รูปของคณะกรรมการ  ทั้งน้ี อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชา
ที่มีอยู หรือแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ             
          4.2  จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงช้ีและเกณฑที่กําหนดอยาง
นอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลกัสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 
 4.3  มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดของแตละ
หลักสูตร  โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงช้ี  วิเคราะหผลการประเมิน  และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงช้ีผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 
 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ
ภาควิชา ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ตลอดจนกระบวนการเรียการสอนให
ผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ 
ง) 

สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวา
ระดับปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหน่ึง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผนก เพื่อให
สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน  โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผนก  เพื่อจูงใจ
นักศึกษา 

 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)     
มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน
การวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทาน้ัน  แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ 
 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2  : อาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้   : ปจจัยนําเขา   
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คําอธิบายตัวบงชี ้  : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่
ตองการบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบัน
ใน     การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู 
ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน
ของสถาบัน  
 

เกณฑการประเมิน    :  เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปน้ี 
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ  
 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30  
ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ  :  
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก   =   
             
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

                      
คะแนนที่ได    =       
 
 

หมายเหตุ   : 
1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.  การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 27 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3       : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้   : ปจจัยนําเขา   
 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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คําอธิบายตัวบงชี ้ :  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ 
การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย ตามพันธกิจของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน   : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปน้ี 
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
โดยใชเกณฑดังน้ี 

คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   :  
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนที่ได    =       
 
หมายเหตุ : 

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตองเลือก

เหมือนกับสถาบัน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี ้ :  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการ
ใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจาก
ความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธ
กิจและเปาหมายของสถาบัน 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  
 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ           x  5 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  x 100 
       จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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 2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ 
 5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  
 7.  มีการนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑการประเมิน   :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ   
7  ขอ 

 

หมายเหตุ   : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและ
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปน้ี  

  1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคต
อยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่
ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและ 
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการ     
สรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

                     1.2   ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร 
ทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน  เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด และ
สามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถ
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ประเมินความตองการน้ีได   ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ใน
ระดับตาง ๆ เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน  เกิด
กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน  รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่น ๆ  การเขาศึกษาใน
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน  

  1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ของสายงาน ในรอบปที่ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพื่อ      
การปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม 
รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

  1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมี
การวางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง
ของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว
เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว  

2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน         
(job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  (job specification) รวมทั้งความสามารถ 
(competencies ) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางาน
และทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน   มีการ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม  วิเคราะหปริมาณการเขา ออก
ของบุคลากรแตละกลุม  และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 
                          2.4  มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและ
เสนทางเดินของตําแหนงงานที่กําหนด  รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริมสนับสนุน
อยางตอเน่ือง  

  

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ต้ังแตสภาพแวดลอม บรรยากาศ     
การทํางาน  การจัดสวัสดิการ  การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสราง
บรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  เชน  มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากร
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สายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  มีการกระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน  
ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล  ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ   

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน  ประชาสัมพันธผลงานที่
ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ  พิจารณาความดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือ
และสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน  เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน  มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา 
และผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางาน
รวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม  มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ  สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกกําลังกาย  
สนับสนุนผูเช่ียวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ  

 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก     การ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะ
การปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนา 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 
หรือปรับปรุงตนเอง  โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
อบรม หรือการพัฒนา เปนตน 

 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน 

สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผน  รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน  โดยที่ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายน้ันควรมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธของ
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สถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 

  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อ
เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5    : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  :    ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดาน
กายภาพอยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนเชน สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมดุ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบียนการบริการ
นักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษาหองเรียน สถานที่ออกกําลัง
กาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน 
 

เกณฑมาตรฐาน   :      
1. มีการจัดการหรอืจัดบริการเพือ่ใหนักศึกษามีเครือ่งคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสงูกวา 8 FTES 

ตอเครื่อง  
2. มีบรกิารหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม

การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
3. มีบรกิารดานกายภาพทีเ่หมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยาง

นอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
4. มีบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน

ระบบเครอืขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรกัษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบรกิารดาน
อาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมรีะบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรบับริการ 
 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

หมายเหตุ   : 
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่

มีการลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไม

ตองเทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
  

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล 
สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่นึกถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่ง
เปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (internet) และมี
หองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 

เกณฑมาตรฐาน   :     
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไม
ตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ   

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 

หมายเหตุ   : 
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุน การเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ 
และวิทยานิพนธ เปนตน 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบัน
ที่ไดพัฒนาข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาดวย 
 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
                           1.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน  ยอมรับความสามารถที่แตกตาง
และวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน  เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่
เนนการคิดวิเคราะห  การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรู
ใหมๆ ดวยตนเอง  โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง 
ช้ีแนะแหลงขอมูลความรู  จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 
                           1.2  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมี
ช่ัวโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝกงานและฝกประสบการณ 
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                           1.3  มกีารกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน   
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   2.1  อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แต
ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปน้ีเปนอยางนอย 

- จุดมุงหมายของรายวิชา  เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผู เรียนไดเรียน
รายวิชาเสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ลักษณะและการดําเนินการ  เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมง     
การสอน และการใหคําปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนการอธิบายความรูหรือทักษะที่
รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน   วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

- แผนการสอนและการประเมินผล  ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ
เน้ือหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอ
หรือเน้ือหาน้ันๆ  

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่
ใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริมประสบการณจริงหรือ
ประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  มีการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีม
ผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน 

2.2  อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบ
แรกที่พบผูเรียน 

2.3  การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาค
การศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)  
 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
                         3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน อาทิ จัดใหมีช่ัวโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงาน
และฝกประสบการณ 
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                         3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมี
ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการน้ีอาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้ง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเย่ียมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอก
สถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน 
 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา การเรียน
การสอน 

5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบอยางตอเน่ือง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนที่
ผานมา โดยการทําวิจัยในช้ันเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผล     
การเรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร   

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการวิจัยและ
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปน
ประจําอยางตอเน่ือง 
 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพ    
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ         
ความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน  คอมพิวเตอร  
อุปกรณในหองปฏิบัติการ  หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน  นําผลการประเมินความคิดเห็น
ดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  โดยมีการระบุใน
รายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางไร  
 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธการสอนหรือการประเมินผล การเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการต้ังคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตอไปน้ี 
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2  เพื่อตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ 
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- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร 
ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ หรือ
เสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงข้ึน 

- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
ผูเรียนปจจุบัน และผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและ
กรอบเวลาที่กําหนดทุกปการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน / ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของ
ผูใชบัณฑิตอยางตอเน่ือง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติม ี5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใช
บัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรู
ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม
ดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และ
การนําเสนอผลงาน 
 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   :      
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
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4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน   : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใช
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรหรอืจัดการเรยีนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนํา
ขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย  มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบณัฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และ
เผยแพรใหผูที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา 

 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใช
หลักสูตร และนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา และ
การประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อให
ผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชาน้ันๆ  อาจ
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการ
เรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีทักษะการ
ปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได 
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2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษการจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรบัปรงุ
ตนเองจากเพื่อนรวมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของ
ผูเรียน  เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู
ข้ันสูง ใชวิธีการวัดและประเมนิผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) 
ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน 

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรยีนการสอน และการแกปญหารวมกันสาํหรบัผูเรยีนที่จาํเปนตองไดรับการพัฒนา
เปนพิเศษ 

 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ  

3.2   หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง   อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและ
อาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) 
เพื่อใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกที่ ทุกเวลา 

 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดข้ึนในที่ตาง ๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู 

4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน 

4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 

4.4 ในระดับช้ันเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการให
ไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร   

 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
สถาบัน 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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 5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน 
หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
(เฉพาะกลุม ค 1) 

6.1 มีการเชิญหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐ และเอกชน ผู ใชบัณฑิต หรื อ
นักวิชาการมาใหความรู หรือใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ตองการใหนักศึกษาจัดทําเปนหัวขอ
วิทยานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหนักศึกษาไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่สนองความ
ตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีการ
พัฒนาทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน 

6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตง ต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพื่อใหรับรูผลงานวิจัย และนําผลไปใช
ประโยชน 

6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทําเปนขาว
เพื่อเผยแพรตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู เผยแพรไป
ยังสถาบันหรือองคการที่เกี่ยวของ หรือนําออกเผยแพรในชวงโอกาสที่กําลังเกิดเหตุการณหรือสถานการณ
ที่เปนปญหา และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปชวยช้ีแนะแนวทางการแกไขปญหาได 

6.6 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธที่มีบุคคลหรือหนวยงานนําไปใช
ประโยชน โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุม ง) 

7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ มี
การวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตาง ๆ 

7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเกีย่วกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ 

7.3 อาจมีการต้ังคลินิกใหความชวยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมทั้งการแปลเปน
ภาษาตางประเทศ 

7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ที่สามารถตีพิมพ
เผยแพรได สงไปยังวารสารตาง ๆ ในระหวางการทําวิทยานิพนธนําบทความวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในช้ันเรียน และมีการวิพากษเพื่อการ
เรียนรูรวมกัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8       :     ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ   
   นักศึกษา (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงชี ้  :       ผลผลิต  
คําอธิบายตัวบงชี้  :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พงึประสงคและเปน 
ปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิต และสงัคมดังน้ัน สถาบันจึงควรมีการ
วัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
 

เกณฑมาตรฐาน  :   
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปน

ลายลักษณอักษร 
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3. มีโครงการหรือกจิกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 

1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี

และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณ

ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  
 
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
หมายเหตุ : 

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิท 
ยาลยั ตองมกีิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา
รวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต 3 สถาบันข้ึนไป) 

2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ) 
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ตัวบงชี้ท่ี 1 :  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (สมศ.) 

คําอธิบาย 
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา

น้ันๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน  

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทาน้ัน 

วิธีการคํานวณ 
 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว และ
ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร  

เกณฑการใหคะแนน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากบั 5 คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
ขอมูลจากการสํารวจตองมคีวามเปนตัวแทนของผูสาํเรจ็การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อยางนอยรอย

ละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (สมศ.) 

คําอธิบาย   
  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ 
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
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ปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบันกําหนด 
ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบณัฑิตทีเ่พิม่เติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ตอง
ทําการประเมินครบทุกดาน 
 

วิธีการคํานวณ  
 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพ ครอบคลุมทุกคณะ อยางนองรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในแตละระดับการศึกษา 
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา  ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถาม
ที่เผยแพรโดย สมศ. 

2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.) 

คําอธิบาย   
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดาน
การคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพข้ันสูง 
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ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือ 
สารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือศิลปะนิพนธที่เผยแพร 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
(Proceeding) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science  (Science 
Citation Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานการ
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ 
และตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณา
ดวย 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 

 
หมายเหตุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทาน้ัน 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.50 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  
0.75 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

หรือมีการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 
 
*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม

พิจารณาดวย 
          *อาเซยีน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม 
สิงคโปร และอินโดนีเซีย  
            การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทย
และประเทศอื่น 
            การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ 
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ 
            การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรบัทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. จํานวนและรายช่ือบทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตาม
ปการศึกษา หรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมช่ือเจาของบทความ ช่ือวิทยานิพนธหรือ 
สารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คานํ้าหนักของ
บทความวิจัยแตละช้ิน  

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ช่ือหนวยงานหรือ
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องคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลกัฐาน และคานํ้าหนักของการ
เผยแพรผลงานแตละช้ิน 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
 
ตัวบงชี้ท่ี 4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ  (สมศ.) 

คําอธิบาย 
 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดาน
การคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพข้ันสูง 
    งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science  (Science 
Citation Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการ ตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได  
 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปรญิญาเอก X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจดัอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัด
อยูในควอไทลที ่1 , 2, 3 และ 4 ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย 
   

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม 
สิงคโปร และอินโดนีเซีย  
           การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทย
และประเทศอื่น 
           การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ 
           การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรบัทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ 50 เทากบั 5 คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่

ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมช่ือเจาของ
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บทความ ช่ือวิทยานิพนธ ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คา
นํ้าหนักของบทความวิจัยแตละช้ิน  

2. จํานวนและรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
 
ตัวบงชี้ 14 : การพัฒนาคณาจารย  (สมศ.) 

คําอธิบาย 
 คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเน่ือง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
 

เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 
 

วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 

 
 

อาจารยประจําทัง้หมด 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. จํานวนและรายช่ืออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา  
2. นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ

การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 

 - คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ  
            สกอ. และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ก.พ. 
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หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง
สถาบันจัดข้ึนใหสอดคลองกบัความตองการ และเกิดประโยชนสูงสดุตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การ
จัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ี 
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

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

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

การอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ จํานวนท้ังสิ้น  2 ตัวบงชี้  (สกอ.  จํานวน 2 ตัวบงช้ี) 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบรกิารดานขอมลูขาวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1    : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
(สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกา
อยางครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปน้ี (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดาน

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 
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วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน
กูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางานแหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาํเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :        
1. มีการจัดบริการใหคําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอศิษยเกา  
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิารในขอ 1 - 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพฒันาการจัดบริการที่

สนองความตองการของนักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
หมายเหตุ  :  ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ 
ขอ 5 โดยอนุโลม 
 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ 
 

1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกายและ

ทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา 
1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม 

คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการชวยเหลือ
นักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยทั้งที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการ เพื่อสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวา
การแกปญหา  

1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการ
หรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาที่ขอใช
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือ
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นักศึกษาที่มีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยที่
ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง
โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบันที่จะดูแลได 

1.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือให
คําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปน
ระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา 
เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา  

1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผู เกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
การใหบริการ 

 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  
2.2 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน  ขาวสารวิชาการที่
ทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเปนตองรู 

2.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผู เกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
การใหบริการ 

2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร   
 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเปนแหลงดูงาน 

แหลงฝกประสบการณของนักศึกษา  และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของ
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณ
ทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป  

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน  

3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพือ่การปรับปรงุการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ 
 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  
4.1  สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต 

จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา 
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4.2  มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณเปนระยะๆ  

4.3  เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดี
แกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําให
ศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ในฐานะผูใหและผูรับ 

4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ 
 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ

สําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 
5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5  

6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบ      
การติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบใน     
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแก
ผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 
ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ            
การใหบริการดานใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ตํ่ากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ 
ปญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ทั้งน้ี ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มี
สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย  
 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมี
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด 

7.3  มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่
สถาบันจัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการในระยะตอไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2    : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
คําอธิบายตัวบงชี ้ :  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญาสังคม อารมณ รางกาย 
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 
 

เกณฑมาตรฐาน   :    
1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี  

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
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1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบนัมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจดักิจกรรมของ
นักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพฒันานักศึกษาผานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งน้ีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับ
การศึกษา   

1.2 มีการกําหนดตัวบง ช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประกอบดวย ตัวบงช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงช้ีเฉพาะ (ถามี) ที่
นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนด
เงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี  

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิง่แวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทําแผน   
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมตอไปน้ี ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม 
ตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) 
โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก   
วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และ
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วิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนาน้ีมาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม  

3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน และใหการสนับสนุนการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานในรปูแบบตาง ๆ  
เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการ
ดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อใหนักศึกษากลุมอื่นรับรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงช้ีความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ  

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสราง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ทั้งน้ี สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหวางสถาบันดวย  

4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัด
เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแตละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการรวมมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณใน   
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวาง
สถาบัน 

 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบงช้ีที่กําหนด 

5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแตละ   รอบป 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปตอไป 
 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 
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โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
ดานที่ยังไมบรรลุผลเทาที่ควร  

6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผู เกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดใน 
การพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกจิกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและ

ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของ
พันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานน้ีอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน  เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เกิดประโยชน  การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 
ประการ คือ  1)  สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร 
ใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   2)  คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ  3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน 
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

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

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 

ตัวบงชี ้จํานวนท้ังสิ้น 6 ตัวบงชี้  (สกอ.  จํานวน 3 ตัวบงช้ี  สมศ.  จํานวน 3 ตัวบงช้ี) 
4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรอืงานสรางสรรค (สกอ.) 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.) 
5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
7 ผลงานวิชาการที่ไดรบัการรับรองคุณภาพ 

 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :          กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้  :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน 
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน 
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ

วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน

ประเด็นตอไปน้ี  
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครือ่งมอื หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจยั 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก

สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอตาม
เกณฑทั่วไปและครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 
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ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
หนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อให
สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย 
นอกจากน้ันอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน 

 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรอืงานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เชน 1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทาํโครงการวิจยั หรืองานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ของอาจารย 3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนา
ในงานวิจัยของอาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
หรือเขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดง
งานสรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงของเน้ือหา
ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย  

3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน   
วางแผน และรับเขาบุคคล (ทั้งอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและ
ตางประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนด
กฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานใน
วารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจน
ที่ตองปฏิบัติ  

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละ
กลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับ      
การแนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย 
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หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยช้ันนํานอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหน่ึงที่ทําใหไดรับความรู
และประสบการณที่มีคุณคา  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ 
การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา
หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ผูชวยวิจัย ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ
ตอเน่ือง 

3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัล
สําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแก
การคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค  เปนตน 

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังน้ัน สถาบัน

จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจยัหรอืผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัยเหลาน้ีมีโอกาสสรางผลงาน 
ที่สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป 

สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกน้ัน สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน 
เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและ
ตางประเทศ ที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ันอาจจัดใหมีคณะ
ผูเช่ียวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุน
ตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลาน้ันใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากย่ิงข้ึน  

 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน 
สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้ง

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังน้ี 

 5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล 
หรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือของทองถ่ินอยางตอเน่ืองนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  2) 
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ  3) งบประมาณสนับสนุน
การวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก  4) งบประมาณ
สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)  เปนตน  

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของสถาบัน  
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน  ศูนยเครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่
หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูง
ดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพื่อไมให
เปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย 



 

120 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร 
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ  
การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไป
รวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอื่นที่มีช่ือเสียงทั้งในและตางประเทศ ที่สอดคลองกับ
งานวิจัยของอาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปน้ี   
1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  2) ขอมูลดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคของสถาบนั ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพรผลงาน  4)ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่
เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค  

 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  
สถาบันจัดใหมีระบบประเมนิผลสาํเรจ็ของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการมี

สวนรวมของอาจารยและนักวิจัย  เชน การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ทั้งในประเด็น งานวิจัย
เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือการประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัยในประเด็น         
ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือการประเมินระบบ
สารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน 

 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน  

สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพื่อ     
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ตองใชหาก
จําเปน  กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ   จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยตามที่กําหนด     

 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสราง
ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย  การ
สนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูล
ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม  
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วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเพื่อตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใช
ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นๆ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อ
เผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน 
สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทาง
ปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพ
เช่ือถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 
 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
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วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุน      
การตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer 
review ในประเด็นตอไปน้ี เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัย
สําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของ
บทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  3) การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทน
สําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสาร
เรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งน้ีการสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละ
สถาบัน   

 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย
โดยยังคงความเช่ือถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตาม
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป 
จัดใหมี    การสัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจซึ่ง
สาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 

 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ   

นําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 
เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับ 
นอกจากน้ันการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เช่ือมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน   

            สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดข้ันตอน 
วิธีการ และผูรับผิดชอบเพื่อเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และ
นักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) 
ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ตองการรับบริการ
วิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม 
ประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยใน
ลักษณะนิติบุคคล (start up company)  เปนตน 
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 5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ แก
อาจารย นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  

นอกจากน้ัน ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการซือ้ขาย หรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจยั 
โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
 

6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ อนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและข้ันตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) การให
ความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัด
คลินิกใหคําปรึกษา  2) ชวยรางคําขอและย่ืนขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา
หรือสํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ  3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 
     และนักวิจัยประจํา (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้  :  ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึง
ตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 
                                                นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจาก
แหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่
อยูในกลุมที่เนนการวิจัย  
 

เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน  

 
   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน  

 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 

สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด  =   
 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบนั  
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ

รวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ 

น้ันๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสดัสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.) 

คําอธิบาย 
 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒริะดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science  (Science 
Citation Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู
ในควอไทลที ่1, 2, 3 และ 4 ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย 
  *อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม 
สิงคโปร และอินโดนีเซีย  
            การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทย
และประเทศอื่น 
            การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ 
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ 
            การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรบัทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 

วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจยัหรอืงานสรางสรรค 

ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
x 100 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5  คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

 

 การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิด
คะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษา หรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา  
พรอมช่ือเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และคา
นํ้าหนักของแตละบทความวิจัย 

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจาํ ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่เผยแพร 
ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และระบุ
รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคานํ้าหนักของแตละผลงานสรางสรรค 

3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
 

หมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายช่ือวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6 :  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  (สมศ.) 

คําอธิบาย 
 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัยโดยไดรับการรบัรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบไุวในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางเปนรปูธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงค และ/หรือไดรับการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา  
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรม มีดังน้ี 

1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณะในเรื่อง 
ตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณะสุข ดานการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจาผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําเขาไป 
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ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ  โดยองคกร หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เปนตน 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรอืนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ  
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและประเมินไว  
 หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 
หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  
  
  การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาที่ใชจะ
เปนตามปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมลู 
ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียง
ครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 
  
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใช
ประโยชน ช่ือหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทาง
ดังตอไปน้ี 

 -การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน 
เรื่องตางๆที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข 
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 129 

 - การใชประโยชนเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆโดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนตน 
 - การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 - การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและประเมนิ
ไว 
 2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  7 :   ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 

คําอธิบาย 
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย 

การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผาน
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา 

ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความทางวิชาการ(Academic Paper) ตํารา(Textbook) หนังสือ
(Book) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําใน
รูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเน้ือหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของ และแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอาน
ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกาํหนดของหลกัสตูรหรอืตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชา
ใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ีจะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให
ทัศนะของผูเขียนที่เสริมสรางปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ หนังสือ หรือ
ตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และ
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ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้ง
เดียวตองานวิชาการ 1 ช้ิน 
 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 
1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของ
อาจารยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได  
ช่ือหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คานํ้าหนักของผลงาน
วิชาการแตละช้ิน โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน 
 2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ ทั้งน้ี 
ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

 

หลักการ 
การบริการทางวิชาการแกสงัคมเปนหน่ึงในภารกจิหลักของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ

ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความ
เช่ียวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ

องคประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
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เหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการ
ทําประโยชนใหสังคมแลวสถาบันยังไดรบัประโยชนในดานตาง ๆ คือเพิ่มพูนความรูและประสบการณของ
อาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลง
งานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สกอ. 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สมศ. 
 

ตัวบงชี้ ท้ังหมด 6 ตัวบงชี้  (สกอ. 2 ตัวบงช้ี  สมศ.  3  ตัวบงช้ี) 
5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคม (สกอ.) 
5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสงัคม  (สกอ.) 
8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพฒันาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.) 
9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 
18 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
 18.1  ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ.) 
 18.2  ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  (สมศ.) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัด 
โครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความ
เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการวิจัย 
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

หมายเหตุ   :  เกณฑมาตรฐานขอที ่4 ตองมีการประเมินความสําเรจ็ของการบูรณา
การตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 
 

ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ที่
สัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน  มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมี   
ความพรอมทั้งในดานความรู ความเช่ียวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการ
ใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบนั รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจดัทาํ
ระเบียบของการใหบรกิาร  กําหนดภาระงานของอาจารยและบคุลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียง
และทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแก
ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบัน 

ในการใหบริการทางวิชาการน้ีควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  

 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน  

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนํา
ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผาน
กระบวนการวิจัย เปนตน 

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
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จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปน
ทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวมใจ
ของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และ
เปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดไว 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิที่ไดอยาง
สม่ําเสมอและเปนรูปธรรม 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่
สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและ (3) ความรูที่เกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูน้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑมาตรฐาน :  
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

มีการสํารวจความตองการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหนวยงาน
วิชาชีพ  เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนและความเช่ียวชาญของสถาบัน   

 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจยัไปเปนสวนหน่ึงของการปรับปรุงปญหาที่เกิดข้ึนหรือไปใชพัฒนาบุคลากร
ของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทาง
ในการสื่อสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน 
 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวา
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา  
อาจารย  และบุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเช่ียวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การ
ช้ีแจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน  

 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการ  ระบบและกลไกการใหบริการ   ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ  ขอบเขตการใหบริการ  
คาใชจาย  ระยะเวลาในการใหบรกิาร  สัญญาการบริการ  ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ
การใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน  มีความเปนธรรม โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได 

 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบรกิารทางวิชาการ  สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
ในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน  ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด
และเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการ
วิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 8  : การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
   การเรียนการสอนหรือการวิจัย  (สมศ.) 
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คําอธิบาย  
  การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคมหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการทีม่ี
คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 
  การนําความรูและประสบการณจากการใชบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

  ในการประเมินตัวบงช้ีน้ีตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งน้ีในแตละโครงการไมจําเปนตองมีทั้ง
สองประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน 
 

วิธีการคํานวณ  
 

 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

x 100  
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 

ตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  

 ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล

ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนา
เปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหน่ึงๆจะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน 
และการวิจัยก็ได 

3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ 
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9  : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 

คําอธิบาย 
โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่

สถาบันจัด ข้ึนเพื่ อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่ อ ดํา เ นินการแลวมีผลกอให เกิ ด 
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การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได  
1 ขอ 

ปฏิบัติได  
2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองคกรไดเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื ่อง และพัฒนาตาม อัตล ักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร  

4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่
สรางประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร 

5. “ตอเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต 2 ปข้ึนไป 
6. “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต 5 ปข้ึนไป 
7. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได 

หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีรับการประเมินป 2555 เปนตนไป สามารถใช
โครงการ/กิจกรรมใหมที ่ปรากฏอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวาเปน
โครงการ/กิจกรรมที่ตอเน่ืองในอนาคตและจะย่ังยืน เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได โดย สมศ. จะ
พิจารณาใหคะแนนลวงหนา 
 

ตัวบงชี้ท่ี 18   : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ  (สมศ.) 
 ตัวบงช้ี 18.1 การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบรกิารวิชาการ/หรืองานวิจัย 
 ตัวบงช้ี 18.2  การทํากจิกรรมหรอืโครงการรวมกบัชุมชน ทองถ่ินเพื่อการพฒันา 
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คําอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นเรื่องที่ช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาท ิการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย  
สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการ
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน 
 ทั้งน้ี ประเด็นเรื่องที่ช้ีนําหรือแกปญหาสังคมที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

ตัวบงชี้ท่ี  18.1  :  การบรูณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ/หรืองานวิจัย (สมศ.) 
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม ตัวบงช้ีที่ 18 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในดานตางๆ (สมศ.) 

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสังคม 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

 ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได ๒2ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได4 - 5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ

สถานศึกษา มีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุก 

4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
จากการดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

หมายเหตุ 
1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของ

สถาบันก็ได  ทั้งน้ีตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
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2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน

การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 18.2  : การทํากจิกรรมหรือโครงการรวมกบัชุมชน ทองถ่ินเพือ่การพัฒนา (สมศ.) 
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสรมิ ตัวบงชี้ท่ี 18 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในดานตาง ๆ (สมศ.) 

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสถาบัน 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 
- ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได  

2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  
4-5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ

สถานศึกษา มีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุก 

4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
จากการดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

หมายเหตุ 
1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสง เสริมของ

สถาบันก็ได  ทั้งน้ีตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการวมกับสถาบันก็ได 
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3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 

 

การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 

 
 
หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพนัธกจิสาํคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขา
กับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่
ดีข้ึน 
 

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

อุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ ท้ังสิ้น 3 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 1 ตัวบงช้ี สมศ.  จาํนวน 2 ตัวบงช้ี) 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.) 
10   การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 
11   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการ
บรหิาร 

องคประกอบที ่6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

เกณฑมาตรฐาน :   
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของการบรูณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติ  
 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และ
มีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางที่กาํหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
การกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวช้ีวัดดานศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับ       
การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองคการนักศึกษา 
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3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอ

ศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเช่ียวชาญดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับ
หนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเน่ืองในการดําเนินงาน 

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงช้ี และมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง เปน
ระบบอยางชัดเจน  

 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบรูณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงช้ี และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA  

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู
การปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

5.3 มีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม 

 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช
ผูเช่ียวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ 

6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปน
วิทยากรหรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี  
การเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง 
เปนที่ยอมรับ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10 :  การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 

คําอธิบาย 
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 ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตในที่ดีงามของบุคคลและสังคม เปน
พันธกิจหลักประการหน่ึงที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน 
เพื่อใหสังคมในสถานศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา 
และเปนที่ยอมรับของสงัคม การสงเสริมสนับสนุนจาํตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเน่ือง
ที่มั่นคงและย่ังยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได 

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน  

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได  

2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงช้ีและเปาหมายความสําเร็จ 

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม  
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึง่ขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน 

ข้ันตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

5. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 11 :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 

คําอธิบาย 
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี

ลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา
ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษา 
และสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม 
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ประเด็นการพิจารณา  
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางม ี

ความสุนทรีย 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. การจัดใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม

อยางสม่ําเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา  3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

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

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมทีแ่สดงรายละเอยีดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเรจ็

อยางเปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย 

และความสวยงาม  
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให

นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 
5.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 

หมายเหตุ  1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
    2.สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
    3.สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่

แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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หลักการ 

 

สถาบนัอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี
คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 

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

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553 
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต

ใหจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 

ตัวบงชี้ ท้ังสิ้น  6  ตัวบงชี้  (สกอ. จํานวน 4 ตัวบงช้ี สมศ.  จํานวน 2 ตัวบงช้ี) 
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  (สกอ. 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  (สกอ.) 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ.) 
12  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน  (สมศ.) 
13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  (สมศ.) 

 
ตัวบงชีท่ี้ 7.1    : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ
สภาสถาบนัและผูบริหารทกุระดับของสถาบนัน้ันๆ หากสภาสถาบนัและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน

องคประกอบที ่7  การบรหิารและการจัดการ 
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รวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 

เกณฑมาตรฐาน :  
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
 

ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี 
       กําหนดลวงหนา 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตาง ๆ  อาทิ 
ขอบังคับที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร  รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ  กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอ
สถาบันกอนจะปฏิบัติหนาที่ 

1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวาง
ผูบริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  
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1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานตอสาธารณชน 

 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน  

2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน  
พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ของ
งานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมี
โอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู   2) มิติการ
พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนได สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความ
คุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และ
การรายงานขอมูล กับประโยชนที่จะไดรับ  

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
หนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน  

2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสนิใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 

 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติใน
การประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให
สอดคลองกับสภาพการณย่ิงข้ึน พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ 

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอยาง
ครบถวน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธ์ิ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปถัดไป  พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดย
ใชสื่อตาง ๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย 

 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน  อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 147 

4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และ
ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยู
ระดับในที่ยอมรับได  

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอ
บุคลากรเปนประจําอยางตอเน่ือง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 
โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน  
 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ืองหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่
หนางาน (on – the – job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เปนตน 

 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได 
สวนเสีย 

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ
สถาบันใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลกัธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของในการดําเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผล การ
ทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุก
ป  
 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามที่ระบุไวใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบนั และขอบังคับมหาวิทยาลัยทีว่าดวยการบริหารงานบุคคลผูบรหิาร 
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร 
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7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือ
ใชหลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุง
สถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง  

7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม  
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2   : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการ
เรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบันประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม 
การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดีย่ิงข้ึน 
 

เกณฑมาตรฐาน :  
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของสวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั  

2. มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ( tacit 
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
 

1. มีการกําหนดประเ ด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรู ท่ีสอดคล องกับแผน 
กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการ
กําหนด แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  ผูชวยคณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดาน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณ
ของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลกั โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ  เชน เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัย
ภายในสถาบัน เปนตน 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารย 
หรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน 

2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของ
อาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่
สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชาน้ันๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรู
ใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ 
และผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรม อยางสม่ําเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
เจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน 
การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบัน
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และภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที ่

 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพื่อให
บุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสือ่สิง่พิมพ เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรูและยกยองให
เกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ ดีจากแหลงตาง ๆ เชน 
นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสม
กับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย  

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย   

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการ
ความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็น
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบนั 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเช่ือมโยง
กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหารการวางแผน 
และการตัดสินใจของผูบริหารทกุระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งน้ี ระบบดังกลาว
ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 
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เกณฑมาตรฐาน :  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจตามพนัธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด  

 

เกณฑการประเมิน  :     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
1.มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

1.1 สถาบันควรต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวย
ผูบริหารดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียด

ดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 
- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มี

อยูในปจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง hardware software 

(system software  และ application software) database  people ware  และ facilities อื่นๆ 
- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ 
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง   
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี  ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ 
เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของสถาบัน
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ไดอยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่น ๆ รวมทั้งเปน
ขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมทั้งกําหนด

ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจ
ทุกครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบสารสนเทศ 
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 
5.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

 

5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด  
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัว
เงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบัง คับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ
คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการ
มีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบ
อยางตอเน่ืองและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
เปนสําคัญ 
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เกณฑมาตรฐาน  :  
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบรหิารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลกัของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน  
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)   
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร   การ

บรหิารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบรบิทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป   
 

เกณฑการประเมิน   :    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปการ

ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
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1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนได แตไม
พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสยีช่ือเสยีงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ เชน 
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง 
และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

 

** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 

 

การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนด

ไวลวงหนา 
 

ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

1.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย
หรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ  กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน  ตามบริบท
ของสถาบัน  

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ เชน  
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)   
- ความเสีย่งดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
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- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร     

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาส
เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอสถาบันดานช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิต
บุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิ ติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหใน 
ขอ 2   

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความ
เสี่ยงระดับสูง กลาง ตํ่า ได 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมนิจากความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณ

เสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน  

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณ
เสี่ยงดังกลาวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเช่ือมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสีย่งเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งใน
รูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน  
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอ          
สภาสถาบัน 

 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป   

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการ 
ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 12  :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.) 

คําอธิบาย 
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญ 

ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบ
กลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางย่ังยืน 

การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบั ติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุ ง เนน 
การประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ 
การดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

เกณฑการใหคะแนน  
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 

ประเด็น ดังตอไปน้ี 
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบนัดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมนิตามประเด็นทีก่ําหนดในเกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ เปนการประเมินในระดับสถาบัน คณะไมตองประเมิน  
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ตัวบงชี้ 13   :   การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

คําอธิบาย 
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการประจําป ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 

เกณฑการใหคะแนน  
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาท
ของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหาร
สถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน 

5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 

หมายเหตุ 1. ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี 
               2. ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการ
ทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงิน

องคประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 
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เพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอ
จํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมด
ของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็ว
ในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่ง
เหลาน้ีจะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรงใส ความ
ถูกตองใชเม็ดเงินอยางคุม คา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 
 

ตัวบงชีท้ั้งสิ้น 1 ตัวบงชี้  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี) 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  :         กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ
ดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและ
การจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอยีดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให
สามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 
 

เกณฑมาตรฐาน  :     
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร   
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 
ครั้ง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสวนงานอยางตอเน่ือง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะ
เปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล 
จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน
ใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ
อื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการ
ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร ระยะเวลาของแผนกลยุทธทาง
การเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 

ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
1.1 แผนกลยุทธทางการเงนิเปนแผนที่แสดงใหเหน็ถึงแหลงทีม่าและแหลงใชไปของเงนิ

ที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
1.2 สถาบันควรต้ังคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชใน  

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปน
งบประมาณในการดําเนินการตามแผน  และ กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุน
ตาง กอนที่จะนําขอมูลเหลาน้ันมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณน้ันๆ  
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน
และเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับ     
การยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมี          
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงนิอยางเพียงพอ สําหรบัการบรหิารภารกิจของ
สถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสทิธิภาพ เพื่อจะทําใหรายไดรายจาย 
เปนไปอยางเหมาะสม 
 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร  

สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่
แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนที่ที่จะนํางบประมาณ
ประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมกีารวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆดังน้ี 

- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมาก
นอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมี  
ความเพียงพอมากนอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล

อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร  เปน
รายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจาก    
การทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 

5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 
5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 
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6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยู
แลวควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
สํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวน้ัน หากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขา
ตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป 

6.2 มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู
ตรวจสอบภายใน อยางเปนทางการ 

 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1  ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจชวยใน       
การติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมา
วิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด 
 
 
 
 
หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจยันําเขา กระบวนการผลผลติ ผลลัพธ และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู  เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 

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

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

การอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลกัเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
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8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบงชี้ ท้ังสิ้น 2  ตัวบงชี้  (สกอ. จํานวน 1 ตัวบงช้ี  สมศ.  จํานวน 1 ตัวบงช้ี) 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. ) 
15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง
สถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงาน
ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  :  
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม    และสอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการของสถาบัน  ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน
ที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 
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6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกจิของสถาบัน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
 

เกณฑการประเมิน   :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ     
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏบิัต ิ
 

1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

1.3 มีการกําหนดผูรับผดิชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมี
การประกันคุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ต้ังแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู
ปฏิบัติแตละบุคคล 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอม
ทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
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2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา 
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรปูธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง 
 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงช้ีที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน

ของสถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งน้ีตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3.2 ตัวบงช้ีที่เพิ่มเติมข้ึนตามอัตลักษณของสถาบันควรช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค
ครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ   

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงช้ี ตองสามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเปาหมายของตัวบงช้ีน้ันๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน 
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา 
พรอมทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานให
ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้ 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงช้ีของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการ / หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของ
สถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจากปกอนหนาทุกตัวบงช้ี  
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ
คุณภาพ 

สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบที่สามารถเช่ือมตอกับหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน  

 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  
  สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวม
กําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน 

8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสวนของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ  

8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน  และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางาน
รวมกันอยางตอเน่ือง 
 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน  

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับ
สาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน 

9.3   มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบงชี้ท่ี 15   : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  (สมศ.) 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
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คําอธิบายตัวบงชี ้  :  ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไววา “ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาน้ันอยางนอยหน่ึงครั้งทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน” ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงช้ีที่เนนดนปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพกายในโดยตนสังกัดน้ี จะเปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยได ดังน้ัน ในการประเมินตัวบงชีน้ี จะ
ใชคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด 

 

หมายเหตุ :  
  กรณีของการประเมนิระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบ
ทุกตัวที่กําหนดในระดับมหาวิทยาลัย ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยของตัวบงช้ีน้ันมา
ใชแทน 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
 
 
 
 

หลักการ  : 
 การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห  เพื่อให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใช
ความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดานหน่ึงคือการบมเพาะปลูกฝง ปลูก
จิตสํานึกใหผูเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียน
สามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข  สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาค
สวนจัดกิจกรรมที่จะมุงเนนภารกิจที่จะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ไดแก DEMOCRACY 
ดานการสงเสริมประชาธิปไตย DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ 
DRUG – FREE คือดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเช่ือมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง 

องคประกอบที ่10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

( D)” 
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 DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 
 DRUG – FREE คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง 
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

10.1   การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
10.2   ผลที่เกิดกบัผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1        :   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้  :  
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุกฝาย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังน้ี 
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก     

การสรางและพัฒนาเครือขาย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
4.   รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี  : 
1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน 
3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดี (3D) 
5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง

นโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครอืขายใหมสีวนรวมและใหการสนับสนุนกจิกรรมสงเสริม 3 ดี 

(3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย

จากยาเสพติด 
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ

พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.2    :   ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติทีดี่  ตลอดจน 
   เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พงึประสงคทั้ง 3 ดาน 

 

ชนิดตัวบงชี ้   :    ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :    
 สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาที่ของตน 
เคารพในสิทธิของผูอื่น มีวินัย มีความประหยัด  มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต รูและตระหนักในโทษ
ภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของมีดังน้ี 
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดาน

การสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

- มีการดําเนินการ  
2  ขอ 

- มีการดําเนินการ 
3 ขอ 
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สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก 5 ประการที่จะ
สนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ  2) กิจกรรมการพฒันานักศึกษา  3) การบริหารและการจดัการ   4) การเงินและงบประมาณ  และ 
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเช่ือมโยงบูรณาการ
ทุกเรื่องเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเน่ือง จึงจะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
มีคุณภาพได  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 ดานที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ไดแก  1) ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต  3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย  5)  
การบริการทางวิชาการแกสังคม  6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ  8) 
การเงินและงบประมาณ และ  9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนด
ตัวบงช้ีภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละ
แหง  ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1 
 

ตารางท่ี 5.1  องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 

 

องคประกอบคุณภาพ 

จํานวนตัวบงชี้ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ 

- ตัวบงช้ีที่ 1.1 ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 16 
และ 17 

 

1+2 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีที่ 2.2, 
2.3 และ 2.5 

ตัวบงช้ีที่ 2.1, 2.4 , 
2.6 และ 2.7 

ตัวบงช้ีที่ 2.8 และ 
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 
1,2,3,4 และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพฒันานักศึกษา - ตัวบงช้ีที่ 3.1 และ 
3.2 

- 2 

4. การวิจัย ตัวบงช้ีที่ 4.3 ตัวบงช้ีที่ 4.1 และ 
4.2    

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 
5,6 และ 7 

3+3 

สวนที่ 5 

การวิเคราะหตัวบงช้ีตามองคประกอบคณุภาพ มาตรฐานการศกึษาระดบัอดุมศึกษา และมุมมอง
ดานการบริหารจัดการ 

1.  ตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
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5.  การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- ตัวบงช้ีที่ 5.1 และ 
5.2   

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 
8,9 และ 18 

2+3 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ตัวบงช้ีที่ 6.1 ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 10 
และ 11 

1+2 

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบงช้ีที่ 7.1, 7.2, 
7.3 และ 7.4 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 12 
และ 13 

4+2 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- ตัวบงช้ีที่ 9.1 ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 15 1+1 

รวม 4 18 1 + 18 23+18 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา 34 
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังน้ัน จึง
ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งถือไดวา
เปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับน้ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน 
ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ 
มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานน้ีมีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 

1) บัณฑิตมีความรู ความเช่ียวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง
อยางถูกตองเหมาะสม 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมี
ดุลยภาพ 
 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ  การ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานน้ีมี
ตัวบงช้ีหลัก ไดแก 

2.  ตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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1) มีการบริหารจดัการบคุลากรที่มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล มีความยืดหยุน สอดคลอง
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระ
ทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจดัการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ อยาง
เหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การอุดมศึกษา
อยางตอเน่ือง 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพนัธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและ
สังคมในการจัดการความรู  มาตรฐานน้ีมีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน และใชผล
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภท
สถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม
ระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนของสังคม และประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศอยาง
เหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
  การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานน้ีมีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 

1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู  

2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หลกัการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสูสังคมแหงการ
เรียนรู   
 ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดาน เพื่อให
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สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ดัง
ปรากฏในตารางที่ 5.2 
 

ตารางท่ี 5.2  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ 

รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - ตัวบงช้ีที่ 2.8 และตัว
บงช้ี สมศ. ที่ 1,2,3 

และ 4 

1+4 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

    
 

 ก. มาตรฐานดาน 
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- ตัวบงช้ีที่ 1.1, 2.4, 7.1, 
7.3, 7.4, 8.1 และ 9.1 

 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 12 
และ  13 

 

7+2 

 ข. มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 2.2, 
2.3, 2.5 และ 4.3  

ตัวบงช้ีที่ 2.1, 2.6, 2.7, 
3.1,3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 
6.1  

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 
8,9,10,11,14,15,16,1

7 และ 18 

13+9 

3. มาตรฐานดานการสราง 
และพัฒนาสังคมฐานความรู 
และสังคมแหงการเรียนรู 

- ตัวบงช้ีที่ 4.2 และ 7.2 ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 5,6 
และ 7 

 

2+3 

รวม 4 18 1+18 23+18 
 
 
 
 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึง
นวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ ที่กลาวขางตน 
ดังปรากฏในตารางที่ 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 5.3  มุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

มุมมองดานบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต 
หรือผลลัพธ 

 
รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมสีวน
ไดสวนเสีย 

- ตัวบงช้ีที่ 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 5.1, และ 
5.2 

ตัวบงช้ีที่ 2.8 และ ตัว
บงช้ี สมศ. ที่ 

1,2,3,4,8,9 และ 18 
 

7+7 

2. ดานกระบวนการภายใน ตัวบงช้ีที่ 2.5 ตัวบงช้ีที่ 1.1, 2.1, 
2.4, 4.1, 6.1, 7.1, 
7.3, 7.4 และ 9.1 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 
10,11,12,13,15,16 

และ 17 
 

10+7 

3. ดานการเงิน ตัวบงช้ีที่ 4.3 ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 2 
4. ดานบุคลากร การเรียนรู
และนวัตกรรม 

ตัวบงช้ีที่ 2.2  
และ 2.3  

ตัวบงช้ีที่ 4.2 และ 
7.2   

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 5,6,7 
และ 14 

 

4+4 

รวม 4 18 1+18 23+18 
 

 
 
 

คณะกรรมการการอุดม ศึกษาได จัดทํ ามาตรฐานสถาบันอุ ดมศึกษา ตามประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบัน
ที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มาตรฐานฉบับน้ีประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแลวในบทที่ 1 ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข 
สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐาน
ละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  ประกอบดวยมาตรฐานยอย
ดานตาง ๆ 4 ดาน 
 1.1) ดานกายภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลกัษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีหองครบ
ทุกประเภท  พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผน     การ
รับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มี
ครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา 

4.  ตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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 ทั้งน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ
จําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
 1.2) ดานวิชาการ 
                              สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตทีต่อบสนองความตองการของ
ประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหา
ความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดานการ
วางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การ
ประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
 1.3) ดานการเงิน 
                              สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและ
เปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้งสอดคลองกบัแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและ
ผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ       การ
จัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใช
เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 
 1.4) ดานการบริหารจัดการ     
      สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน 
คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว  
โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล   การบริหาร
งบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว   มี
การเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคม
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส    หลักความ
รับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา  
 2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอยดานตาง ๆ 4 ดาน 
  2.1) ดานการผลิตบัณฑิต 
  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตไดตาม
คุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจดัการเรียนการสอน  คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม  การพัฒนาการเรียนรู
ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา 
 2.2) ดานการวิจัย 
                               สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริม



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  175 

 

และสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชน 
สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิด
ประโยชนแกสาธารณชน 
 2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
                              สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในวง
กวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ  ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ  อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อ
แสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเน่ือง
บริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการน้ี  สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลา
หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อใหเกิดองคความรูใหม 
 2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ
หนวยงานและระดับสถาบัน  มรีะบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวน
หน่ึงของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝง
ใหมีความรู  ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  สามารถ
นําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการ
จัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานน้ีอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบัน 

 ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต
ละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.4 
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ตารางท่ี 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท่ี้ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ดาน 

ปจจัยนําเขา 
ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต 
หรือผลลัพธ 

รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัด
การศึกษา 

    

(1) ดานกายภาพ ตัวบงช้ีที่ 2.5  - 1 
(2) ดานวิชาการ ตัวบงช้ีที่ 2.2 

และ 2.3 
ตัวบงช้ีที่ 2.1, 2.4, 2.6 ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 14 5+1 

(3) ดานการเงนิ  ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 1 
(4) ดานการบริหาร

จัดการ  
ตัวบงช้ีที่ 1.1, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4 และ 9.1 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 
12,13,15,16 และ 

17 
6+5 

 

ตารางท่ี 5.4  (ตอ)  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ดาน 

ปจจัยนําเขา 
ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต 
หรือผลลัพธ 

รวม 

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

  
 

 

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบงช้ีที่ 2.7, 3.1และ 
3.2 

ตัวบงช้ีที่ 2.8 และ 
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 
1,2,3 และ 4  

 

4+4 

(2) ดานการวิจัย 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ตัวบงช้ีที่ 4.1และ 4.2 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 5,6 
และ 7 

3+3 

(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสงัคม 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1และ 5.2 
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ 8,9 

และ 18 
2+3 

(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 
ตัวบงข้ี สมศ. ที่ 10

และ 11 
1+2 

รวม 4 18 1+18 23+18 
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ภาคผนวก ก 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน  
      การดําเนินงานหลักสูตร 
(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
       แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
      มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
      (ถามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  
      (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล 
      การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   
(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย 
        กวารอยละ 50 ตอป 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสดุทาย/บัณฑติใหมท่ีมีตอคณุภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5  
       จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑติใหม เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

หมายเหตุ 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งน้ี หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการ
ดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับ การเผยแพรหลักสูตรที่ได
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบ
ซอม อนุโลมใหปรับตัวบงช้ีในขอ 4 และขอ 5 เปนดังน้ี 
 ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมให
ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปดสอน 
 ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดป
การศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอม 
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ภาคผนวก ข 

แบบรายงานผลการประเมิน 
 

ตาราง ส 1  :  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงชี้ท่ี  1.1    
ตัวบงชี้ท่ี 16.1 (สมศ.)    
ตัวบงชี้ท่ี 17 (สมศ.)    
ตัวบงชี้ท่ี  2.1    
ตัวบงชี้ท่ี  2.2     

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.3     

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.4    
ตัวบงชี้ท่ี  2.5    
ตัวบงชี้ท่ี  2.6    
ตัวบงชี้ท่ี  2.7     
ตัวบงชี้ท่ี  2.8     
ตัวบงชี้ท่ี 1 (สมศ.)     

 
ตัวบงชี้ท่ี  2 (สมศ.)     

 
ตัวบงชี้ท่ี  3 (สมศ.)     

 
ตัวบงชี้ท่ี  4 (สมศ.)     

 
ตัวบงชี้ท่ี  14 (สมศ.)     

 
ตัวบงชี้ท่ี  3.1     
ตัวบงชี้ท่ี  3.2     
ตัวบงชี้ท่ี  4.1     

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2     
ตัวบงชี้ท่ี  4.3     

 
ตัวบงชี้ท่ี 5 (สมศ.)     
ตัวบงชี้ท่ี 6 (สมศ.)     
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ตัวบงชี้ท่ี 7 (สมศ.)     
 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1     
ตัวบงชี้ท่ี  5.2     
ตัวบงชี้ท่ี 8 (สมศ.)     

 
ตัวบงชี้ท่ี 9 (สมศ.)     
ตัวบงชี้ท่ี 18.1 (สมศ.)     
ตัวบงชี้ท่ี 18.2 (สมศ.)     
ตัวบงชี้ท่ี  6.1     
ตัวบงชี้ท่ี 10 (สมศ.)     
ตัวบงชี้ท่ี 11 (สมศ.)     
ตัวบงชี้ท่ี 7.1     
ตัวบงชี้ท่ี 7.2     
ตัวบงชี้ท่ี 7.3     
ตัวบงชี้ท่ี 7.4     
ตัวบงชี้ท่ี 12 (สมศ.)     
ตัวบงชี้ท่ี 13 (สมศ.)     
ตัวบงชี้ท่ี 8.1     
ตัวบงชี้ท่ี  9.1     
ตัวบงชี้ท่ี 15     
ตัวบงชี้ท่ี 10.1     
ตัวบงชี้ท่ี 10.2     

 
ตาราง ส 2 :  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

องคประกอบท่ี 1       
องคประกอบท่ี 2       
องคประกอบท่ี 3       
องคประกอบท่ี 4       
องคประกอบท่ี 5       
องคประกอบท่ี 6       
องคประกอบท่ี 7       
องคประกอบท่ี 8       
องคประกอบท่ี 9       
องคประกอบท่ี 10       
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ 
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ตาราง ส 3 :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1       
มาตรฐานท่ี 2 ก       
มาตรฐานท่ี 2 ข       
มาตรฐานท่ี 3       
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมาตรฐาน 

      

 
ตาราง ส 4 :  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

      

ดานกระบวนการ
ภายใน 

      

ดานการเงิน       
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมุมมอง 
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ตาราง ส 5 :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา 

      

(1)ดานกายภาพ       
(2)ดานวิชาการ       
(3)ดานการเงิน       
(4)ดานการบริหารจัดการ       
เฉลี่ยรวมตัวบงชี้
มาตรฐานท่ี 1 

      

2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

      

(1)ดานการผลิตบัณฑิต       
(2)ดานการวิจัย       
(3)ดานการใหบริการ       
(4)ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

      

เฉลี่ยรวมตัวบงชี้
มาตรฐานท่ี 2 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

      

 

  



ภาคผนวก  ค 

ตัวบงชี้และคาเปาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 

ระดับมหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา สาํนัก/สถาบัน มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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องคประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  ( สกอ. 1 ตัวบงชี้  สมศ.  2 ตัวบงชี้) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 7 6 6 7 7 7 7 7 สนอ 
16.1 ผลการบรหิารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.) ขอ 3 3    3    สสว 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ(สมศ.) คาเฉลี่ย 3 3    3    สสว 
17  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน (สมศ.) 

ขอ 4 4    4    สสว 

องคประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต  (สกอ.  8 ตัวบงชี้  สมศ. 5 ตัวบงชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขอ 5 5 5   5    สสว 

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 15 15        สนอ. 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ 18 18        สนอ. 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 5 5   5 5    สสว,สนอ 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ขอ 6         สนอ , สสว, 

วิทยบริการ
,คอม  
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2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ขอ 6 6 5   6    สสว 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะ
ของบัณฑิต  

ขอ 5 5 5   5    สสว 

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบั
นักศึกษา 

ขอ 5 5 5  5     สนอ., สสว. 

1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 
(สมศ.) 

รอยละ 80 75        สสว 

2  คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.) 

คาเฉลี่ย 4 4        สสว 

3  ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ไดรบัการตีพิมพ
หรือเผยแพร (สมศ.) 

รอยละ 15 10        สสว 

4  ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (สมศ.) 

รอยละ 15 10        สสว 

14 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.) ระดับ 3 3        สนอ 

องคประกอบท่ี  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ. 2 ตัวบงชี้) 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบรกิารดานขอมลูขาวสาร  ขอ 6 6 5  6     สนอ 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ขอ 6 6 5  6     สนอ 
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องคประกอบท่ี  4 การวิจัย (สกอ. 3 ตัวบงชี้  สมศ. 3 ตัวบงชี้) 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ขอ 7 7 6      7 วิจัย 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค  ขอ 5 5 5      5 วิจัย 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย  

บาท คา 
เฉลี่ย 
4.50 20

,0
00

 

15
,0

00
 

     

20
,0

00
 วิจัย 

5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
(สมศ.) 

รอยละ คา 
เฉลี่ย 
4.50 

10       10 วิจัย 

6  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.) รอยละ 10 10       10 วิจัย 

7  ผลงานวิชาการที่ไดรบัการรับรองคุณภาพ (สมศ.) รอยละ 5 5       5 วิจัย, สสว. 

องคประกอบท่ี  5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 2 ตัวบงชี้  สมศ. 4 ตัวบงชี้) 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  ขอ 5 5 5 5     5 วิจัย 
5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 5 5 5 5     5 วิจัย 
8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย  (สมศ.) 
รอยละ 15 15       15 วิจัย 
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9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกร
ภายนอก  (สมศ.) 

ขอ 4 4       4 วิจัย 

18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 (สม
ศ.) 

ขอ 4 4       4 วิจัย 

18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสงัคมในประเด็นที่ 2 (สม
ศ.) 

ขอ 4 4       4 วิจัย 

องคประกอบท่ี  6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบงชี้  สมศ. 2 ตัวบงชี้) 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ขอ 5 5 5    5   ศิลปะ 
10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) ขอ 4 4     4   ศิลปะ 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) ขอ 4 4     4   ศิลปะ 
องคประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 4 ตัวบงชี้  สมศ.  2 ตัวบงชี้) 
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของสถาบัน ขอ 7 7        สนอ 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 4 4    4   4 สนอ, สสว., วิจัย 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ ขอ 5       5  วิทยะ,คอม 
7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 5 5   5 5 5 5 5 สนอ 
12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.) คะแนน 3         สนอ 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบรหิารสถาบัน  (สมศ.) คะแนน 3 3        สนอ 

องคประกอบ 

 มห
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ศิล
ปะ

 

วิท
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ริก
าร

 

วิจั
ย 

ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลยั 

องคประกอบท่ี  8 การเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 ตัวบงชี้) 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7        งานแผน 
องคประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ. 1 ตัวบงชี้  สมศ. 1 ตัวบงชี้) 

คูมือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน  คณ

ะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                       185 
 



9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 6 6 5 5 6 6 6 6 6 งานประกัน 
15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
(สมศ.) 

คะแนน 4.50 4.00 
 

      งานประกัน 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี  (2 ตัวบงชี้) 
10.1 การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ขอ 5 5 4  5     สนอ 
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี 

ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคทัง้ 3 ดาน 
ดาน 3 3 2  3     สนอ 

สกอ.  23 21 19 4 6 8 4 4 9  
สมศ.  20 19 - - - 3 2 - 7  
3 ดี  2 2 2 - 2 - - - -  
รวม  45 42 21 4 8 12 6 4 19  
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ภาพการศึกษาภายใน  คณ

ะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม               
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แนวทางปฏิบัติดานงานประกันคุณภาพ ป 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
หนาท่ี  
- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน Improvement  Plan 
- กํากบัดูแลใหเปนไปตาม Improvement  Plan 
ประกอบดวย คณบดีและรองคณบดี 

ผูรวบรวมขอมูล 
หนาท่ี 
- ติดตามและควบคุมผูปฏิบัติใหดําเนินงานเปนไปตามแผน 
- ควบคุมขบวนการสังเคราะห SAR ของคณะ 
ประกอบดวย รองคณบดีและผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี 

ผูปฏิบัติ 
หนาท่ี 
    - ดําเนินการตามแผนที่กําหนด พรอมจัดเก็บหลักฐานตามตัวบงช้ี 
    - ดําเนินการสงัเคราะห SAR ในระดับคณะฯ 
    - ดําเนินการรบัตรวจประเมิน ตามขอซักถามจากกรรมการ 
ประกอบดวย 
    - ผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงช้ี 
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ขั้นตอนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ป 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาจัดทํา Improvement Plan โดย
วิเคราะหจากผลการประเมินของปทีผ่านมา 
เพื่อหาแนวทางแกไขและวางแผนดําเนินงานในป
ตอๆ ไป 

สาขาวิชาตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน เพื่อ
เปนการทบทวนข้ันตอนการทํางานและหลักฐาน และวางแผน
ดําเนินงานในสวนที่ยังไมไดปฏิบัติ หรือเพิม่เติมหลักฐานที่ยังไม
สอดคลองตามระบบและข้ันตอนการทํางานตามตัวบงช้ี 

ผูรบัชอบสาขาวิชาจัดทํารายช่ือผูรับผิดชอบตาม
ตัวบงช้ี รวมถึงเปนผูประสานงานกบัคณะ 

สาขาวิชาตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน เพื่อ
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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1. โปรแกรมวิชาจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง 
(SAR)  ผลการดําเนินงาน 

2. โปรแกรมวิชาจัดสงอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ที่
งานประกันคุณภาพ  

3. งานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมตรวจ
ประเมินระดับโปรแกรมวิชา  

4. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา  

5. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินที่
งานประกันคุณภาพ  

6. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะและโปรแกรมวิชาทราบ 
พรอมนําผลดังกลาวรายงานตอมหาวิทยาลัย  

7. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือจัดสงเอกสาร SAR ให
กรรมการกอนวันตรวจ
ประเมิน 

เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน  

แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สาขาวิชา 
ปการศึกษา 2556 
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1. คณะ ศูนย สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผลการดําเนินงาน 
โดยกรอกขอมูลผานระบบ CHE QA Online พรอมแนบ file หลักฐาน 

2. คณะ ศูนย สํานัก ตองดําเนินการกรอกขอมูลพรอมแนบ 
file ในระบบ    CHE QA Online    ใหแลวเสร็จ  

3. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ศูนย สํานัก  

4. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินที่
งานประกันคุณภาพ  

5. งานประกันคณุภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะทราบ พรอมนําผล
ดังกลาวรายงานตอมหาวิทยาลัย  

6. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 

โดยระบบ CHE QA Online 
สามารถ print เอกสาร SAR ได
สําเร็จรูป เพ่ือจัดสงให
คณะกรรมการประเมิน 

แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย สํานัก 
ปการศึกษา 2556 

 

เพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการ
ดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนกิส โดย
ทํางานผานอินเตอรเน็ต ตาม
ขอกําหนดของ สกอ 
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คําสัง่มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

ท่ี    534  /2557 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  

             โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สาํนัก และสถาบันฯ  
………………………………………….. 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ ประจําปการศึกษา 
2556 ดังน้ี 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอภินันท   จุนกรณ   กรรมการ 

3. อาจารยสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 

4. อาจารยสันต ิ   กูลการขาย  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ  กาญจนสินธุ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยประภาพรรณ  เพียรชอบ  กรรมการ 

3. อาจารยรุจิราวด ี   ธรรมแสง  กรรมการ 

4. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 

5. อาจารย ดร.วรินทร  ศรีปญญา  กรรมการ 

6. อาจารยปรีชา   แจมวิถีเลศิ  กรรมการ 

7. อาจารยภคัศภุร   กาญจนกุล  กรรมการ 

8. อาจารย ดร.ญาณิกา  วัชรเทวินทรกุล  กรรมการ 

9. อาจารยบญุชนะ   วาราชะนนท  กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยชลดิา   ตระกูลสุนทร  กรรมการ 

3. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 

4. อาจารย ดร.เอกราชันย  ไชยชนะ   กรรมการ 

5. อาจารย ดร.กัญจนรัตน  สุขรัตน   กรรมการ 

6. อาจารยสุทธินันท   พิเชฐพิริยะ  กรรมการ 

7. อาจารยเอกนรา   จันดา   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. อาจารย ดร.ภรัณยา  อํามฤครัตน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.พิทักษพงษ  ปอมปราณี  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 

4. อาจารยพิชยา   สุขปลัง่   กรรมการ 

5. อาจารย ดร.กีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 

6. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 

7. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการและเลขานุการ  

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
 1. อาจารย ดร.ภรัณยา  อํามฤครัตน  ประธานกรรมการ 

 2. อาจารย ดร.พิทักษพงษ  ปอมปราณี  กรรมการ 

 3. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 

 4. อาจารยพิชยา   สุขปลัง่   กรรมการ 

 5. อาจารย ดร.กีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 

 6. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 

 7. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยชลดิา   ตระกูลสุนทร  กรรมการ 

3. อาจารยวจินี     อารีรอบ   กรรมการ 

4. อาจารย ดร.เอกราชันย  ไชยชนะ   กรรมการ 

5. อาจารย ดร.กัญจนรัตน  สุขรัตน   กรรมการ 

6. อาจารยสุธินันธ   พิเชฐพิริยะ  กรรมการ 

7. อาจารยเอกนรา   จันดา   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยอภินันท   จุนกรณ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยวาสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 

3. อาจารยสุธารัตน   ชาวนาฟาง  กรรมการ 

4. อาจารย ดร.ศภุรัตน  ทัศนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยอภินันท   จุนกรณ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 

3. อาจารยศภุมาศ   ปนปญญา  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยอภินันท   จุนกรณ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  กรรมการ 

3. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 1๐  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยชลดิา   ตระกูลสุนทร  กรรมการ 

3. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 

4. อาจารย ดร.เอกราชันย  ไชยชนะ   กรรมการ 

5. อาจารย ดร.กัญจนรัตน  สุขรัตน   กรรมการ 

6. อาจารยสุธินันท   พิเชฐพิริยะ  กรรมการ 

7. อาจารยเอกนรา   จันดา   กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการกลุมสาขาวชิาคอมพิวเตอร 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยศัลยพงศ   วิชัยดษิฐ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสุพิชฌาย   จันทรเรือง  กรรมการ 

3. อาจารยพิชยา     สุขปลัง่   กรรมการ 

4. อาจารยอวยไชย     อินทรสมบัต ิ  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารยธานิล     มวงพูล   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.ไกรุง    เฮงพระพรหม  กรรมการ 

3. อาจารยไพศาล    สิมาเลาเตา  กรรมการ 

4. อาจารยสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 

5. อาจารยวินัย    เพ็งภญิโญ  กรรมการ 

6. อาจารยภานุวัฒน   ศรีไชยเลศิ  กรรมการ 

7. อาจารยนพดล   ผูมีจรรยา  กรรมการ 

8. อาจารยณัฐพัชญ   ศรีราจันทร  กรรมการ 

9. อาจารยรุจิราวดี     ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  1. อาจารยไกยสิทธ์ิ     อภิระติง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศภุกฤษ   นาคปอมฉิน  กรรมการ 

3. อาจารยอภินันท    จุนกรณ   กรรมการ 

4. อาจารยอุไรวรรณ   ชูนวลศรี   กรรมการ 
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5. อาจารยสุธารัตน    ชาวนาฟาง  กรรมการ 

6. อาจารยสมเกียรต ิ   ชอเหมือน  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
  1. อาจารยธานิล     มวงพูล   ประธานกรรมการ 

  2. อาจารย ดร.ไกรุง    เฮงพระพรหม  กรรมการ 

  3. อาจารยไพศาล    สิมาเลาเตา  กรรมการ 

  4. อาจารยสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 

  5. อาจารยวินัย    เพ็งภญิโญ  กรรมการ 

  6. อาจารยภานุวัฒน   ศรีไชยเลศิ  กรรมการ 

7. อาจารยนพดล   ผูมีจรรยา  กรรมการ 

8. อาจารยณัฐพัชญ   ศรีราจันทร  กรรมการ 

9. อาจารยรุจิราวดี     ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยธานิล     มวงพูล   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.ไกรุง    เฮงพระพรหม  กรรมการ 

3. อาจารยไพศาล    สิมาเลาเตา  กรรมการ 

4. อาจารยสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 

5. อาจารยวินัย    เพ็งภญิโญ  กรรมการ 

6. อาจารยภานุวัฒน   ศรีไชยเลศิ  กรรมการ 

7. อาจารยนพดล   ผูมีจรรยา  กรรมการ 

8. อาจารยณัฐพัชญ   ศรีราจันทร  กรรมการ 

9. อาจารยรุจิราวดี     ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยไกยสิทธ์ิ     อภิระติง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศภุกฤษ   นาคปอมฉิน  กรรมการ 

3. อาจารยอภินันท    จุนกรณ   กรรมการ 

4. อาจารยอุไรวรรณ   ชูนวลศรี   กรรมการ 

5. อาจารยอุไรวรรณ   ชูนวลศรี   กรรมการ 

6. อาจารยสุธารัตน    ชาวนาฟาง  กรรมการ 

7. อาจารยสมเกียรต ิ   ชอเหมือน  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยศัลยพงศ   วิชัยดษิฐ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสุพิชฌาย   จันทรเรือง  กรรมการ 

3. อาจารยพิชยา     สุขปลัง่   กรรมการ 

4. อาจารยอวยไชย     อินทรสมบัต ิ  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยไกยสิทธ์ิ     อภิระติง   ประธานกรรมการ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    195 

 

2. อาจารยศภุกฤษ   นาคปอมฉิน  กรรมการ 

3. อาจารยอภินันท    จุนกรณ   กรรมการ 

4. อาจารยอุไรวรรณ   ชูนวลศรี   กรรมการ 

5. อาจารยสุธารัตน    ชาวนาฟาง  กรรมการ 

6. อาจารยสมเกียรต ิ   ชอเหมือน  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1. อาจารย ดร.จักพงษ  แกวขาว   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสขุเอ่ียม  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 

4. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง  กรรมการ 

5. อาจารยธีระศักดิ ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 

6. อาจารย ดร.อรุณรัตน  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 

7. อาจารยภคัศภุร   กาญจนกุล  กรรมการ 

8. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   กรรมการ 

9. อาจารย ดร.กัญจนรัตน  สุขรัตน   กรรมการ 

10. อาจารย ดร.กีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 

11. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 

12. อาจารย ดร.วรินทร  ศรีปญญา  กรรมการ 

13. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 

14. อาจารย ดร.ศภุรัตน  ทัศนเจริญ  กรรมการ 

15. อาจารยวาสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 

16. อาจารย ดร.ญาณิกา  วัชรเทวินทรกุล  กรรมการ 

17. อาจารย ดร.วิฑูรย   พ่ึงรัตนา   กรรมการ 

18. อาจารย ดร.ณวิชชา  ออนใจเอ้ือ  กรรมการ 

19. อาจารย ดร.จารุชา  ยี่แสง   กรรมการ 

20. อาจารย ดร.ธนัญญา  เสาวภาคย  กรรมการ 

21. อาจารย ดร.เอกราชันย  ไชยชนะ   กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการกลุมสาขาวชิาวิศวกรรมและเทคโนโลยี  

1. อาจารย ดร.บุญธง   วสุริย   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน  กรรมการ 

3. อาจารยเจษฎา   สารททอง  กรรมการ 

4. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   กรรมการ 

5. อาจารยบญัชา   หิรัญสงิห   กรรมการ 

6. อาจารยเสาวนีย   สันติวงค   กรรมการ 

7. อาจารยอุมาพร   ปฏิพันธภูมิสกุล  กรรมการ 
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8. อาจารยสันต ิ   กูลการขาย  กรรมการ 

9. อาจารยบพิตร   ไชยนอก   กรรมการ 

10. อาจารยศภุมาศ   ปนปญญา  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการกลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารย ดร. พรพรรณ  อูสุวรรณ        ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไพโรจน      โจลัตสาหกุล  กรรมการ 

3. อาจารยประภาพรรณ   เพียรชอบ  กรรมการ 

4. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง      กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยผาณิต   งามสัมฤทธ์ิ       ประธานกรรมการ 

2. อาจารยกมลพร   สวนทอง   กรรมการ 

3. อาจารยเพ็ญพักตร  แกลวเดชศรี  กรรมการ 

4. อาจารยไพโรจน      โจลัตสาหกุล  กรรมการ 

5. อาจารยภารณี   นิลกรณ   กรรมการ 

6. อาจารยปรีชา   แจมวิถีเลศิ  กรรมการ 

7. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศรัณยา   จังโส   กรรมการ 

3. อาจารยเพ็ญพักตร  แกลวเดชศรี  กรรมการ 

4. อาจารยวาริศา   เพชรธีรานนท  กรรมการ 

5. อาจารย ดร.พุฒยิา  รัตนศิริวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงษนาถ นาถวรานันต  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี  กรรมการ 

3. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 

4. อาจารยเพ็ญพักตร  แกลวเดชศรี  กรรมการ 

5. อาจารย ดร. อุมาพร  อาลัย   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร. วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวิรัติ      จันทรทรัพย    กรรมการ 

3. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  กรรมการ 

5. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 

6. อาจารยอุกฤษฏ   อําไพพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผูชวยศาสตราจารยวิรัติ      จันทรทรัพย    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไพโรจน      โจลัตสาหกุล  กรรมการ 

3. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 

4. อาจารยภารณี   นิลกรณ   กรรมการ 

5. อาจารยประภาพรรณ   เพียรชอบ  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ        ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 

3. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 

4. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง      กรรมการและเลขานุการ  

องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง      ประธานกรรมการ 

2. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 

3. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ        กรรมการ 

4. อาจารยพุฒิยา   รัตนศิริวัฒน  กรรมการ 

5. อาจารยเปรมสขุ   ใจภักด ี   กรรมการ 

6. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะวิทยาการจัดการ 
กรรมการระดับคณะ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน ฉิมะสังคนันท ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชยั พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ดารินทร โพธ์ิตัง้ธรรม กรรมการ 

4. อาจารยภาวนา บํารุงสขุ กรรมการ 

5. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 

6. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 

7. อาจารยวัลลภา วิชะยะวงศ กรรมการ 

8. อาจารยวีรศักดิ ์ นาชัยด ี กรรมการ 

9. อาจารยจุฑามาส ศรีชมพู กรรมการ 

10. อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ กรรมการ 

11. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบลูย กรรมการ 

12. อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ 

13. อาจารยกสมล ชนะสุข กรรมการ 

14. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 

15. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการ 

16. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
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17. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง   กรรมการ 

18. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ 

19. อาจารยพงษสันติ ์ ตันหยง กรรมการ 

20. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

21. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินด ี กรรมการ 

22. อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสดิ ์ กรรมการ 

23. อาจารยจีรวรรณ นกเอ้ียงทอง กรรมการ 

24. อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร กรรมการ 

25. อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 

26. อาจารยบษุบงค สุวรรณะ กรรมการ 

27. อาจารยมาลินี นาคใหญ กรรมการ 

28. อาจารยณัฐวรรณ สมรรคจันทร กรรมการ 

29. นางสาวอุทัยวรรณ รุงทองนิรันดร กรรมการ 

30. นางสาวลักขณา อินทาปจ กรรมการ 

31. นายสรวิช พันธแจม กรรมการ 

32. นางสุกัญญา สังขทองงาม กรรมการ 

33. นางสุวรรณี วิชัยคาํจร กรรมการ 

34. นางสาวจันทิมา ชาวนาฟาง กรรมการ 

35. นางรําพึง บุญผดุ กรรมการ 

36. นางสาคร ปราสาร กรรมการ 

37. นางสาวอารีรัตน นกเอ้ียงทอง กรรมการ 

38. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ 

39. นางสาวสรอยมณี เดชะ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

40. นายวรวิทย เอกพัชราพันธ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
กรรมการลุมสาขาวิชาบริหารธรุกจิ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน กรรมการ  

3. อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล กรรมการ 

4. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ 

5. อาจารยวัลลภา วิชะยะวงศ กรรมการ 

6. อาจารยศานต ิ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ 

7. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

8. อาจารยชนพงษ อาภรณพิศาล กรรมการ 

9. อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ 

10. อาจารยวิมลรัตน ศรีรัตนกุล กรรมการ 

11. อาจารยสุประวีณ ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
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12. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ  กรรมการ 

13. อาจารยจุฑามาส ศรีชมพู กรรมการ 

14. อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ กรรมการ 

15. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบลูย กรรมการ 

16. อาจารยกสมล ชนะสุข กรรมการ 

17. อาจารยพงษสันติ ์ ตันหยง กรรมการ 

18. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินด ี กรรมการ 

19. อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสดิ ์ กรรมการ 

20. อาจารยจีรวรรณ นกเอ้ียงทอง กรรมการ 

21. อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 

22. อาจารยเสาวนีย มะหะพรหม กรรมการ 

23. อาจารยนพดล มณีรัตน กรรมการ 

24. อาจารยศาลิษา เหมพันธุ กรรมการ 

25. อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ กรรมการ 

26. อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ 

27. อาจารย ดร.แสงแข บุญศิริ กรรมการ 

28. อาจารยณัฐวรรณ สมรรคจันทร กรรมการ 

29. อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร กรรมการ 

30. อาจารยธนาณัต ิ กลาหาญ กรรมการ 

31. อาจารยมาลินี นาคใหญ กรรมการ 

32. อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 

33. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง   กรรมการและเลขานุการ 

34. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

35. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
กรรมการกลุมสาขาวชิาบัญชี 

1. อาจารยพิมพนารา พิบูลยจิระกานต ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาณี อินทนจันทน กรรมการ 

3. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

4. อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 

5. อาจารยบษุบงค สุวรรณะ  กรรมการ 

6. อาจารย ดร.ปาริชาต ิ ขําเรือง  กรรมการ 

7. อาจารย ดร.อริสสรา ธานีรณานนท กรรมการ 

8. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการและเลขานุการ 

9. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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กรรมการกลุมสาขาวชิานิเทศศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงด ี กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตยิา รุจิโชค  กรรมการ 

5. อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 

6. อาจารยวิมล ครุธฉ่ํา  กรรมการ 

7. อาจารยวีรศักดิ ์ นาชัยด ี กรรมการ 

8. อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 

9. อาจารยทิวาพร ทราบเมืองปก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี           ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ   กรรมการ 

3. นายธัญวส ุ   ไพบูลย   กรรมการ 

4. นายพงษดนัย   จิตตวิสทุธิกุล               กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยผุสด ี   ปทุมารักษ      ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไพโรจน   แกวเขยีว             กรรมการ 

3. อาจารยธารา   จันทรอนุ            กรรมการ 

4. นางสุธาทิพ   ทับทิมทอง  กรรมการ 

5. นางสาวอุมาพร   บรรจงเสนา ณ อยุธยา     กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. อาจารยญาณภัทร   ยอดแกว   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณรงควรรษ  บุญมา   กรรมการ 

3. อาจารยสมยศ   สืบจากด ี  กรรมการ 

4. นางสาวสาริณี   วัฒนแสนชยั  กรรมการ 

5. นายธวัชชยั   ครามทิม   กรรมการ 

6. นายพงษดนัย   จิตตวิสทุธิกุล               กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

1. อาจารยวลยัลกัษณ  อมรสิริพงศ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.ปยะพร  ตันณีกุล   กรรมการ 

3. อาจารยแพรภัทร   ยอดแกว   กรรมการ 

4. นางสาวออมนภา   จําปาออน  กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
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1. อาจารยวลยัลักษณ  อมรสิริพงศ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธิตพิงศ   มีทอง   กรรมการ 

3. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน  กรรมการ 

4. นางสาวออมนภา   จําปาออน  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยญาณภัทร                      ยอดแกว   ประธานกรรมการ 

2. พระศรีวิสุทธิวงศ(สุวิทย  ปวิชฺชฺญ)    กรรมการ 

3. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ   กรรมการ 

4. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน  กรรมการ  

5. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 

6. นายพงษดนัย   จิตตวิสทุธิกุล               กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี            ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ           กรรมการ 

3. อาจารยธีรศักดิ ์   ลีละพัฒนา                   กรรมการ 

4. นายธัญวส ุ   ไพบูลย   กรรมการ 

5. นายพงษดนัย   จิตตวิสทุธิกุล               กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยนพรัตน   กุมภะ                   กรรมการ 

3. นางสาวสภุาพร   มนคล้ํา   กรรมการ 

4. นางสุดารัตน   เลศงาม   กรรมการ 

5. นายพงษดนัย   จิตตวิสทุธิกุล               กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. อาจารยสนธยา   โจมกัน                   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธีรศักดิ ์   ลีละพัฒนา  กรรมการ 

3. อาจารยฉลองบูรณ  เพ็งลํา   กรรมการ 

4. อาจารยภรสรัญ   แกนทอง   กรรมการ 

5. นายพงษดนัย   จิตตวิสทุธิกุล               กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบท่ี 1๐ นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ด”ี 

1. อาจารยญาณภัทร   ยอดแกว   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสนธยา   โจมกัน   กรรมการ       

3. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน  กรรมการ 

4. อาจารยอัมพร   วรานนทวนิช  กรรมการ 

5. นายพงษดนัย   จิตตวิสทุธิกุล               กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารกัษศาสตร 
1. อาจารยไพโรจน   แกวเขยีว   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยเบญจรัตน  สีทองสุก   กรรมการ 

4. อาจารยวลยัลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ 

5. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 

6. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 

7. อาจารยธารา   จันทรอนุ   กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1. อาจารย ดร.มนูญ   จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.วัฒนา   อัคคพานิช  กรรมการ 

4. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 

5. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 

6. อาจารยกรรณิการ   สุวรณศรี   กรรมการ 

7. อาจารยธิดารัตน   สืบญาต ิ   กรรมการ 

8. อาจารยนภ ู   วงศพันธุ   กรรมการ 

9. อาจารยสมยศ   สืบจากด ี  กรรมการ 

10. อาจารยธนปพน   ภูสุวรรณ   กรรมการ 

11. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
1. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตรจารย ดร.อุษา  นอยทิม   กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 

4. อาจารยผุสด ี   ปทุมารักษ  กรรมการ 

5. อาจารยสัมฤทธ์ิ   ทองสิมา   กรรมการ 

6. อาจารยนภวรรณ   โชติกะมงคล  กรรมการ 

7. อาจารยเชดิศักดิ ์   ชื่นตา   กรรมการ 

8. อาจารย ดร.กันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 

9. อาจารยปราณี   สีนาค   กรรมการ 

10. อาจารยกนกเนตร   วรวงษ   กรรมการ 

11. อาจารยอินทรธีรา   ปชชา   กรรมการ 

12. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 

13. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 

14. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 

15. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 

16. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    203 

 

17. อาจารยลลนา   ปฐมชยัวัฒน  กรรมการ 

18. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 

19. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 

20. อาจารยจันทรา   พรมปาน   กรรมการ 

21. อาจารยเนตรนภา   สวยส ี   กรรมการ 

22. อาจารยกุสุมา   พิทักษวงศ  กรรมการ 

23. อาจารยเบญจวรรณ  เปลงขํา   กรรมการ 

24. อาจารยอินทิรา   กุลวิเชียร   กรรมการ 

25. อาจารยกนกวรรณ  สุทธิพร   กรรมการ 

26. นางสาวฐิติมา   สะอาดชูชม  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
1. อาจารยสนธยา   โจมกัน   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยนาฎนภา   ชูดวง   กรรมการ 

3. อาจารยนเรศ   ชูดวง   กรรมการ 

4. อาจารยพงษบวร   ประสูตรแสงจันทร  กรรมการ 

5. อาจารยธีรศักดิ ์   ลีละพัฒนา  กรรมการ 

6. อาจารย ดร.ปยะพร  ตันณีกุล   กรรมการ 

7. อาจารยอุมาพร   สิทธิบูรณาญา  กรรมการ 

8. อาจารยฉลองบูรณ  เพ็งลํา   กรรมการ 

9. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
1. อาจารยจิรศภุา   ปลองทอง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 

3. อาจารยกุลยา   สกุลนคร   กรรมการ 

4. อาจารยวรรษมน   เพียรเสมอ  กรรมการ 

5. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการ 

6. อาจารยปทิตตา   พูพะเนียด  กรรมการ 

7. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ   กรรมการ 

8. อาจารยจินตนา   เหลือลน   กรรมการ 

9. อาจารยเตือนใจ   คดด ี   กรรมการ 

10. อาจารยปรีชา   เสือพิทักษ  กรรมการ 

11. อาจารยธงชัย   แซเจ่ีย   กรรมการ 

12. อาจารยนงนุช   ยังรอด   กรรมการ 

13. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชาดนตร ี
1. อาจารยการุณย   ดานประดษิฐ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชยั กงตาล   กรรมการ 
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3. อาจารยวรชิน   ม่ังคัง่   กรรมการ 

4. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 

5. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 

6. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 

7. อาจารยสรายุทธ   โชติรัตน   กรรมการ 

8. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 

9. อาจารยอรรณพ   เรืองมณี   กรรมการ 

10. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
1. อาจารยพิมพชนก   มูลมิตร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   กรรมการ 

3. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 

4. อาจารย ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 

5. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 

6. อาจารยอารีรัตน   ฟกเย็น   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
1. อาจารยปยะวรรณ   ปนแกว   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.วิรัตน   ปนแกว   กรรมการ  

3. อาจารยวัชรพล   หงสทอง   กรรมการ 

4. อาจารยนพรัตน   กุมภะ   กรรมการ 

5. อาจารยสมโชค   เนียนไธสงค  กรรมการ 

6. อาจารยอลงกรณ   ศุภเอม   กรรมการ 

7. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 

8. อาจารยพิบูลย   มังกร   กรรมการ 

9. อาจารยสุรพงษ   ประเสริฐศักดิ ์  กรรมการ 

10. อาจารยพงษธร   เครือฟา   กรรมการ 

11. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคาํ  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา 
1. อาจารยปรารถนา   แซอ๊ึง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยญาณภัทร   ยอดแกว   กรรมการ 

3. อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  กรรมการ 

4. อาจารยเศรษฐพงษ  ปุจฉาการ  กรรมการ 

5. อาจารยยศพรธ   วรรชนะ   กรรมการ 

6. อาจารยพิสฐิ   สุขสกุล   กรรมการ 

7. อาจารยวรากรณ   พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 

8. อาจารยมนตรี   วิวาหสุข   กรรมการ 

9. อาจารยปญญา   รุงเรือง   กรรมการ 
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10. อาจารยวัลล ี   นวลหอม   กรรมการ 

11. อาจารยธิตพิงศ   มีทอง   กรรมการ 

12. อาจารยจิตรภณ   สุนทร   กรรมการ 

13. อาจารยณรงควรรษ  บุญมา   กรรมการ 

14. อาจารยกนกอร   สวางศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
1. อาจารยภรสรัญ   แกนทอง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.สมชาย    ลักขณานุรักษ  กรรมการ  

3. อาจารยธงชัย        ศรีเมือง   กรรมการ 

4. อาจารยปยนาถ   อ่ิมด ี   กรรมการ 

5. อาจารยพิชชา   บัวแยม   กรรมการ 

6. อาจารยสุธิดา   สองสีดา   กรรมการ 

7. อาจารยพีรพัฒน   พันศิริ   กรรมการ 

8. อาจารยศานติกร   พินยงค   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
1. อาจารยอัมพร   วรานนทวนิช  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสาวิตรี   ตนสารี   กรรมการ 

3. AjarnGao   Han   กรรมการ 

4. Ajarn Yang    Yue   กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะครุศาสตร 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยพนม   จองเฉลิมชัย  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.นภาเดช  บุญเชดิช ู  กรรมการ 

3. อาจารยชยัยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา   กรรมการและเลขานุการ  

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารยเอกชยั   ไวยโสภ ี   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยจิราภรณ   หงษประชา  กรรมการ 

3. อาจารยกรนภา   วัชระธํารงกุล  กรรมการ 

4. อาจารย ดร.บุญสม  ทับสาย   กรรมการ 

5. อาจารย ดร.สันถวรี  นิยมทรัพย  กรรมการ 

6. อาจารยดวงสมร   สารแสน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธิติรัตน   รุงเจริญเกียรต ิ  กรรมการ 
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3. อาจารยวรรณี   สุจจิตรจูล  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 

3. อาจารยจํารัส   อินทลาภาพร  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยวรรณี   สุจจิตรจูล   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสะอาด  กรรมการ 

3. อาจารยปวรา   ชูสังข   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.ดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ   กรรมการ 

4. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยปวรา   ชูสังข   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเกษรา   จูทอง   กรรมการ 

3. อาจารยเทพยพงษ   เศษคึมบง  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยนิลินทิพย   คชพงษ   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 1๐  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยเทพยพงษ   เศษคึมบง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยปวรา   ชูสังข   กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  

1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา  ไชยะธน   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต  ดานประดษิฐ  กรรมการ 

4. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   กรรมการ 

5. อาจารยปวรา   ชูสังข   กรรมการ 

6. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 
 กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

1. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน   ประธานกรรมการ 
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2. อาจารย ดร.ดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยเรวด ี  ศรีเอ่ียมสะอาด  กรรมการ 

4. อาจารยธิติรัตน   รุงเจริญเกียรต ิ  กรรมการ 

5. อาจารยเทพยพงษ   เศษคึมบง  กรรมการและเลขานุการ 

 
 กรรมการโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

1. อาจารยจํารัส   อินทลาภาพร  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต  จันทรฉาย  กรรมการ 

3. อาจารยเอกชยั   ไวยโสภ ี   กรรมการ 

4. อาจารยพนม   จองเฉลิมชัย  กรรมการ 

5. อาจารยดวงสมร   สารแสน   กรรมการ 

6. อาจารยบญุสม   ทับสาย   กรรมการ 

7. อาจารยสันถวี   นิยมทรัพย  กรรมการ 

8. อาจารยจิราภรณ   หงษประชา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

1. อาจารยอรรถกร   เวชการ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการ 

3. อาจารยเกษม   สุขสมบูรณ  กรรมการ 

4. อาจารยอํานวย   สอ้ิงทอง   กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยชูชาต ิ  นพคุณ   กรรมการ 

6. อาจารย ดร.ยงยทุธ  ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 

7. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม   กรรมการ 

8. อาจารยชยัยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 

9. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะพยาบาลศาสตร 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนดําเนินการ 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ   กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   กรรมการ 

4. อาจารยกรวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 

5. อาจารยสุคนธา   ยางสวย   กรรมการ 

6. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 

7. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 

8. นางสาวเตชติา   ไชยออน   กรรมกาและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารย หร.หทัยชนก  บัวเจริญ   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยฐติิวัลคุ  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 

3. อาจารยนงนุช   เชาวนศิลป  กรรมการ 

4. อาจารยสุจินดา   ตรีเนตร   กรรมการ 

5. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 

6. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 

7. อาจารยเอมวด ี   เกียรตศิิริ   กรรมการ 

8. อาจารยณิชกุล   พิชาชาญ   กรรมการ 

9. อาจารยดวงพร   ผาสุวรรณ  กรรมการ 

10. อาจารยกมลภ ู   ถนอมสัตย  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยจุฑารัตน   ผูพิทักษกุล  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยฐติิวัลคุ  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 

3. อาจารย พันจาเอกหญงิสีนวล รัตนวิจิตร  กรรมการ 

4. อาจารยพรทิพย   จอกกระจาย  กรรมการ 

5. อาจารยเสาวรี   เอ่ียมละออ  กรรมการ 

6. อาจารยเรียม   นมรักษ   กรรมการ 

7. อาจารยสุภวรรณ   สายสดุ   กรรมการ 

8. อาจารยสมบตั ิ   ประทักษกุลวงศา  กรรมการ 

9. อาจารยวรรณไพร   แยมมา   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.พิมสุภาว  จันทนะโสตถิ ์  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดษิฐ  กรรมการ 

4. อาจารยสุภวรรณ   สายสดุ   กรรมการ 

5. อาจารยกมลภ ู   ถนอมสัตย  กรรมการ 

6. อาจารย เรือเอกหญงิสุพัตรา นุตรักษ   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศริิ   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท บัวเจริญ   กรรมการ 

3. อาจารยสมบตั ิ   ประทักษกุลวงศา  กรรมการ 

4. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 

5. อาจารย พันจาเอกหญงิสีนวล รัตนวิจิตร  กรรมการ 

6. อาจารยวิไล   ตาปะส ี   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยจุฑารัตน   ผูพิทักษกุล  ประธานกรรมการ 
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2. รองศาสตราจารยฐติิวัลคุ  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 

3. อาจารย พันจายเอกหญงิสีนวล รัตนวิจิตร  กรรมการ 

4. อาจารยพรทิพย   จอกกระจาย  กรรมการ 

5. อาจารยเสาวรี   เอ่ียมละออ  กรรมการ 

6. อาจารยเรียม   นมรักษ   กรรมการ 

7. อาจารยสุภวรรณ   สายสดุ   กรรมการ 

8. อาจารยสมบตั ิ   ประทักษกุลวงศา  กรรมการ 

9. อาจารยวรรณไพร   แยมมา   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยกรวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 

3. นางสาวเตชติา   ไชยออน   กรรมการ 

4. อาจารยสุคนธา   ยางสวย   กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยกรวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 

3. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 

4. อาจารยสุคนธา   ยางสวย   กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ   กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   กรรมการ 

4. อาจารยกรวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 

5. อาจารยสุคนธา   ยางสวย   กรรมการ 

6. อาจารยกมลภ ู   ถนอมสัตย  กรรมการ 

7. อาจารยเสาวรี   เอ่ียมละออ  กรรมการ 

8. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวเตชติา   ไชยออน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 1๐  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยจุฑารัตน   ผูพิทักษกุล  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยฐติิวัลคุ  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 

3. อาจารย พันจาเอกหญงิสีนวล รัตนวิจิตร  กรรมการ 

4. อาจารยพรทิพย   จอกกระจาย  กรรมการ 

5. อาจารยเสาวรี   เอ่ียมละออ  กรรมการ 

6. อาจารยเรียม   นมรักษ   กรรมการ 
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7. อาจารยสุภวรรณ   สายสดุ   กรรมการ 

8. อาจารยสมบตั ิ   ประทักษกุลวงศา  กรรมการ 

9. อาจารยวรรณไพร   แยมมา   กรรมการและเลขานุการ  
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 

3. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการ 

4. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคาํ  กรรมการ 

5. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 

6. นางจรรยา   รมเพชร   กรรมการและเลขานุการ 

7. นางอรรคเดช   ประทุมวัน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

8. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 

2. นางสมรัก   เปลงเจริญศิริชัย  กรรมการ 

3. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 

4. นางจมรพรรณ   วรพัฒนานันต  กรรมการ 

5. นางสาวก่ิงดาว   ฮ่ัวจันทร   กรรการ 

6. นางเอมรัศม   เอ่ียมพิทักษพร  กรรมการ 

7. นางสาวสุรีรัตน   คลายสถาพร  กรรมการ 

8. นายสุกกิต ิ   มุสิราช   กรรมการ 

9. นายสถาพร   บัวรัตน   กรรมการ 

10. นางสาวเรณุกา   ปรีชานุกูล  กรรมการ 

11. นายเทพฤทธ์ิ   ตั้งฤทัยวานิชย  กรรมการ 

12. นางสาวลดัดา   บุญเปลี่ยนพล  กรรมการ 

13. นางสาวรัตนาพร   ปลื่มถนอม  กรรมการ (นักศึกษา) 

14. นางสาวศิริรัตน   มวงประสิทธ์ิ  กรรมการ (นักศึกษา) 

15. นายธนกร   โพธิยาลยั  กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวสุรีพันธ   ผลเจริญ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย ดร.สมปอง  ทองงามด ี  ประธานกรรมการ   

2. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 

3. อาจารย ดร.รุงทิวา  ชิดทอง   กรรมการ 

4. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 

5. นางสาวสายพิรุณ   รอดผา   กรรมการ 
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6. นางสาววรวรรณ   ตันสกุล   กรรมการ 

7. นางสาวใจกาญ   ยอดอานนท  กรรมการ 

8. นายวิรชา   วิรัชกุล   กรรมการ 

9. นางสาววนาลยั   คนอยู   กรรมการ 

10. นางสาววิศนี   จินดารัตน  กรรมการ 

11. นางสาวอินทิรา   พุกทา   กรรมการ 

12. นางสาวยุวพรรณ   ผึ้งทอง   กรรมการ 

13. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง  กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวนาฎถยา   แดงเย็น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

สํานักงานอธิการบดี 
1. อาจารยสุมาล ี   สิกเสน   ประธานกรรมการ 

2. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการ 

3. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  กรรมการ 

4. นางวงษเดือน   กวยสกุล   กรรมการ 

5. นางรัตนา   ยังจิรวัฒนชยั  กรรมการ 

6. นางสาวนันนภัส   ประสพสุข  กรรมการ 

7. นางอารีรัตน   บุตรแกว   กรรมการ 

8. นายนครชัย   มุสิกุล   กรรมการ 

9. นายเอนก   ลลิตวสภุิญโญ  กรรมการ 

10. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 

11. นางสาวสุวรรณา   บอยกระโทก  กรรมการ 

12. นางสาวกัญญา   อินทรแหยม  กรรมการ 

13. นางสาวศิริกันยา   ถมทองคาํ  กรรมการ 

14. นางสาวยุวด ี   รวนลอย   กรรมการ 

15. นางสาววิมลศิริ   ศรีสมุทร   กรรมการ 

16. นางสาวไญยฎา   วิรัชกุล   กรรมการ 

17. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและเลขานุการ 
 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.สุเมธี   วงศศักดิ ์  รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย ดร.อุมาพร  อาลัย   รองประธานกรรมการ 

4. นายจิรันดร   บูฮวดใช   กรรมการ 

5. นางสาวนุชจรี   สามงามอินทร  กรรมการ 

6. นางสาวเอ้ือมพร   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 

7. นางสาวสิริรัตน   เหลาสิม   กรรมการ 

8. นางสาวศิรินทรา   ปรางเปรมปรี  กรรมการ 
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9. นางสาวพิมลพรรณ  แซเหลีย่ว  กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวสาลินี   เจริญศรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

11. นางสาวธนภรณ   แจมจํารัส  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
สถาบันภาษา 

1. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 

3. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 

4. อาจารยอินทรทิรา   กุลวิเชียร   กรรมการ 

5. อาจารยเนตนภา   วรวงษ   กรรมการ 

6. อาจารยอัมพร   วรานนทวนิช  กรรมการ 

7. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 

8. นางสาวสินีนาถ   พูลเพ่ิมพันธุ  กรรมการ 

9. นางสาวสิริพร   พวงสําล ี  กรรมการ 

10. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอดคลองกับ

องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 

2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 

4. เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการติดตามและ

ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 

6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษาละ 2 คร้ัง  

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
   สั่ง      ณ      วันท่ี     11       เมษายน  พ.ศ.      2557 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  เปยถนอม) 
รองอธิการบด ี ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
 

 


