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 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม หวงัอย่างยิงว่า

คู่มือฉบบันีจะเป็นประโยชน์กบัคณาจารยใ์นโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏนครปฐม ในการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ ซึงจะส่งให้ 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาศึกษาโดยภาพรวมของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ และ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ดียงิขึน 
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 ปีพุทธศกัราช    ไดมี้การประกาศตังกรมการฝึกหัดครูขึน เมือวนัที   กนัยายน  

เพือพฒันาการฝึกหดัครูใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการาของประเทศในขณะนัน

และเมือประกาศตงักรมการฝึกหดัครู ไดมี้สถาบนัฝึกหดัครูในสงักดั จาํนวน  แห่ง  และ  ในจาํนวน แห่ง 

ไดแ้ก่ โรงเรียนสตรีฝึกหดัครูนครปฐม 

 ปีพุทธศกัราช   หลกัสูตรการฝึกหัดครูเดิม (ป.ป., ป.ว., ป.ม.) ไดถู้กยุบเลิก ประกาศใช้

หลกัสูตร ป.กศ.แทนทวัประเทศ และต่อมาในปีพุทธศกัราช  ไดเ้ปิดสอนประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา

ชนัสูง และประกาศนียบตัรครูมธัยม  โรงเรียนฝึกหัดครูทีเปิดสอนถึงระดบั ป.กศ. ชนัสูง ก็มีการประกาศ 

ยกฐานะเป็นวิทยาลยัครู  ในส่วนของโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม  ไดป้ระกาศยกฐานะเป็นวิทยาลยัครู 

โดยเปลียนจากโรงเรียนสตรีฝึกหดัครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหดัครูนครปฐมในปีพุทธศกัราช   และ

ในปีพุทธศกัราช   ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหดัครูนครปฐม เป็นวิทยาลยัครูนครปฐม 

ในปีพุทธศักราช  ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลยัครู พุทธศักราช  ทําให้วิทยาลยัครู 

เป็นสถาบนัการศึกษาและการวิจยั มีวตัถุประสงคใ์นการใหก้ารศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดบัปริญญาตรี

ทําการวิจัย ส่งเสริมอาชีพและวิทยฐานะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที ผู ้บริหารการศึกษา ทํานุ บํารุง

ศิลปวฒันธรรมและใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม รวมทงัสิน จาํนวน  แห่ง 

 ในระยะทีผา่นมา หน่วยงานผูใ้ชค้รู ไดรั้บครูเขา้ทาํงานนอ้ยลง กรมการฝึกหดัครูจึงตอ้งผลิตครู

นอ้ยลงไปดว้ย ทงัทีกรมการฝึกหดัครูมีทรัพยากรทีมีคุณค่าอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงันัน ในปีพุทธศกัราช 

กรมการฝึกหัดครูไดเ้สนอแกพ้ระราชบัญญติัวิทยาลยัครู พุทธศกัราช  ให้วิทยาลยัครูเปิดสอนสาขา 

วิชาการอืนได ้นอกจากสาขาวิชาชีพครู 

 ภาควิชาการสือสารและการประชาสัมพนัธ์ คณะวิทยาการจดัการ วิทยาลยัครูนครปฐม จึงได้

ก่อตงัขึนในปีพุทธศกัราช  โดยเริมเปิดสอนนกัศึกษาระดบัอนุปริญญา (อ.ศศ.) 

 ต่อมาในปีพุทธศกัราช  ภาควิชาการสือสารและการประชาสัมพนัธ์ คณะวิทยาการจดัการ

วิทยาลยัครูนครปฐม ไดเ้ริมเปิดสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ศศ.บ.) เป็นปีแรก 

 ในเดือนพฤศจิกายน พุทธศกัราช  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบนัราชภฏันครปฐม 

นาํรูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช ้ ทาํใหภ้าควิชาการสือสารและการประชาสมัพนัธ ์เปลียนเป็น

ส่วนที  1 

ข้อมูลเบืองต้นของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

1. ประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 



2                                 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  

 

โปรแกรมวิชา โดยแยกออกเป็น  โปรแกรมวิชา ไดแ้ก่ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพนัธ์) และ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 

 ปีการศึกษา  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เปิดสอนนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ จาํนวน   หมู่เรียน 

 ปีการศึกษา  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มีการปรับปรุง

หลกัสูตรนิเทศศาสตร์  และเปิดรับนกัศึกษานิเทศศาสตร์ระดบัปริญญาตรี (ศศ.บ.) จาํนวน  หมู่เรียน โดยให้

นกัศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกในชนัปีที  ซึงนักศึกษาไดเ้ลือก จาํนวน  สาขา ไดแ้ก่ สาขาวิทยุกระจายเสียง

และวิทยโุทรทศัน์  สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ ์ และสาขาโฆษณา 

 ปีการศึกษา  52 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดป้รับหลกัสูตร

จากการรับนกัศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ แลว้ใหน้กัศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกในชนัปีที  เป็นการรับตรงใน

สาขาทีนกัศึกษาประสงคจ์ะเขา้ศึกษาต่อ ตงัแต่ชนัปีที  โดย เปิดรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ระดบัปริญญาตรี

(ศศ.บ.) จาํนวน 3 หมู่เรียน จาํนวน  สาขา ได้แก่ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชา 

การประชาสมัพนัธ ์ และสาขาโฆษณา สาขาละ 60 คน 

 ปีการศึกษา  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดพ้ฒันาหลกัสูตรใหม่

จากศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ทังนีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ได้พิจารณารับทราบ และให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เมือวนัที  มกราคม   

ตามหนงัสือที ศธ  ( )/  ลงวนัที  มกราคม  โดยเปิดรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาการประชาสมัพนัธ ์จาํนวน  หมู่เรียน และสาขาวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ จาํนวน  

 หมู่เรียน 

    ทงันี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  มีพนัธกิจ

ในการผลิตบัณฑิตทีมีความรู้คู่ คุณธรรม สร้างคุณค่าให้กบัท้องถินและสังคม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ วิจยัเพือสร้างองคค์วามรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์  บริการ

ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์ อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวฒันธรรมและ

สิงแวดลอ้มโดยใชอ้งคค์วามรู้ดา้นนิเทศศาสตร์ และพฒันาระบบการบริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดต้ระหนัก

ถึงคุณภาพของบณัฑิต ซึงในทศวรรษที   สังคมโลกตอ้งเผชิญกับกระแสแห่งเทคโนโลยี ข้อมูลต่าง ๆ 

หาไดไ้ม่ยาก จากการใชก้ารสือสารแบบปฏิสมัพนัธ์สองทาง (two way communication interactive) สามารถ

เชือมขอ้มูลต่าง ๆ ได้ทางอินเตอร์เน็ต บัณฑิตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จึงควรมีความรู้ (knowledge) 

มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ (specialized knowledge) มีความเป็นผูน้าํ มีศีลธรรม และจริยธรรม ตลอดจน 

มีภูมิตา้นทานเทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) 
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 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มีความมุ่งมนั 

ทีจะสร้างบัณฑิตให้เป็นผูร้อบรู้ดา้นวิชาการ (a man of knowledge) รู้ทนัโลกและเป็นผูมี้ประสบการณ์ 

(a man of experience)  ดา้นบริหารจดัการ มีความรับผดิชอบในฐานะผูน้าํ ดูแลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 

และทาํใหอ้งคก์รมีความสุข เพือสงัคมทีมีความสุขต่อไป 

 

. ปรัชญา   วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  วตัถุประสงค์  และ แผนงาน 

      .  ปรัชญา 

 คุณภาพ คุณธรรม นาํปัญญา  ใหก้ารศึกษาแก่ทอ้งถิน ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม

พร้อมพฒันาระบบการบริหารจดัการทีดี 

        

      .2 วสัิยทัศน์ 

 สร้างความเป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพดา้นนิเทศศาสตร์ 

 

      .3 พนัธกจิ 

. ผลิตบณัฑิตทีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างคุณค่าใหก้บัทอ้งถินและสงัคม ภายใตป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ 

. วิจยัเพือสร้างองคค์วามรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

. บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นนิเทศศาสตร์ 

. อนุรักษ ์ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวฒันธรรมและสิงแวดลอ้มโดยใชอ้งคค์วามรู้ดา้นนิเทศ

ศาสตร์ 

. พฒันาระบบการบริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

      2.4 วตัถุประสงค์ 

. เพือพฒันาบณัฑิตใหมี้ความรอบรู้ รู้ลึก มีวจิารณญาณ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

. เพือใหบ้ณัฑิตมีศีล มีสจัจะ ทมะ ขนัติ จาคะ หิริโอตปัปะ และมชัณิมาปฏิปทา 

. เพือใหบ้ณัฑิตมีความสามารถในการนาํความรู้มาปฏิบติัไดด้ว้ยสมัมทิฎฐิ 

. เพือใหบ้ณัฑิตมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน 
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.  โครงสร้างองค์การการบริหารงาน 

 

โครงสร้างการบริหารของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  มีรูปแบบการบริหารงานดงันี 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช 

  

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  

อาจารย์วีรศักดิ  นาชัยดี 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  

ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  

ผศ.ดร.กฤติยา  รุจิโชค 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  

อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี 

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  

อาจารย์ ณัชชา ศิรินธนาธร 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  

อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก 

 

เลขานุการโปรแกรมวิชาฯ  

อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 
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.  รายนามคณะผู้บริหารโปรแกรมวชิานเิทศศาสตร์ 

                      . ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา   บวัเวช   ประธานกรรมการ 

 . ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  กรรมการ 

 . ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 

                     . อาจารย ์ดร.สุชาดา    แสงดวงดี      กรรมการ 

  5. อาจารยณ์ัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 

  . อาจารยว์ีรศกัดิ   นาชยัดี   กรรมการ 

  .  อาจารยทิ์วาพร   ทราบเมืองปัก  กรรมการ 

  . อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช   กรรมการและเลขานุการ 
 

.  หลกัสูตรและสาขาวชิาทเีปิดสอน 

 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ปัจจุบนัเปิด

สอนหลกัสูตรนิเทศศาสตร์  สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาโฆษณา 
 

. จาํนวนบุคลากร 

 จาํนวนบุคลากรของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา  มีจาํนวน  คน จาํแนกเป็น

ขา้ราชการพลเรือนสายสนบัสนุน ขา้ราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนกังานมหาวิทยาลยั  ดงันี 
 

 ตารางแสดงจาํนวนบุคลากร  จาํแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จาํนวนบุคลากร คดิเป็นร้อยละ 

ขา้ราชการพลเรือนสายวิชาการ 4 50 

ขา้ราชการพลเรือนสายสนบัสนุน - - 

พนกังานราชการสายวิชาการ - - 

พนกังานราชการสายสนบัสนุน - - 

พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 4 50 

พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน - - 

พนกังานอาจารย ์ - - 

ลกูจา้งประจาํ - - 

ลกูจา้งชวัคราว - - 

รวม 8 100 
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ตารางแสดงจาํนวนข้าราชการพลเรือน  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ประเภท 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ลาศึกษาต่อ รวม

ทังหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - - - -  1 -  5 1 1 2 8 

สายสนับสนุน - - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 1 1 - 5 5 1 1 2 8 

 

       ตารางแสดงจาํนวนข้าราชการพลเรือนสายวชิาการ  จาํแนกตามตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ตาํแหน่งทางวชิาการ จาํนวน ร้อยละ 

อาจารย์  62.5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  37.5 

รองศาสตราจารย์ - - 

ศาสตราจารย์ - - 

รวม 8 100 
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ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษา  จาํแนกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา 

ภาคปกต ิ ภาค กศ.พป. 

อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

 ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  ปี 

นิเทศศาสตร์ 

(การประชาสมัพนัธ)์ 

  269     112  381 

นิเทศศาสตร์ 

(วิทยกุระจายเสียง

และวิทยโุทรทศัน์) 

  280     14  294 

นิเทศศาสตร์ 

(วารสารศาสตร์) 

       -  69 

นิเทศศาสตร์ 

(การโฆษณา) 

       -  56 

รวม     674     126  800 

 

ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษาภาคปกต ิ จาํแนกตามชันปี 

           นักศึกษา    ชันปีที     ชันปีที     ชันปีที     ชันปีที     รวม 

นิเทศศาสตร์ 

 (ประชาสมัพนัธ)์ 

    269 

นิเทศศาสตร์ 

 (วิทยกุระจายเสียงและวิทยุ

โทรทศัน์) 

 66 50 27 280 

นิเทศศาสตร์ 

 (โฆษณา) 

- - 27 29 56 

นิเทศศาสตร์ 

 (วารสารศาสตร์) 

- 44 25 - 69 

               รวม 272 165 141 96 674 
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ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษาภาคกศ.พป.  จาํแนกตามชันปี 

           นักศึกษา    ชันปีที     ชันปีที     ชันปีที     ชันปีที     รวม 

นิเทศศาสตร์ 

 (ประชาสมัพนัธ)์ 

72 22 18 - 112 

นิเทศศาสตร์ 

 (วิทยกุระจายเสียงและวิทยุ

โทรทศัน์) 

-  - 14 14 

               รวม 72 22 18 14 126 
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. งบประมาณ 

ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  ประจาํปี  

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

ทีได้รับ 

งบประมาณ 

ทีใช้ไป 

งบประมาณ 

ทีเหลอื 

ร้อยละ 

ของงบประมาณ 

ทีใช้ไป 

งบประมาณเงนิแผ่นดนิ - - - - 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ,  ,  ,  .  

                   รวม ,  ,  ,  .  

 

. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา           

             โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มีระบบการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) 

ทีจดัทาํขึนเพือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของโปรแกรมวิชานิเทศ

ศาสตร์ และโครงการในภาพรวมของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์โดยมุ่งเนน้ใหมี้การกาํหนดระบบและกลไก

หลักในการควบคุม (Quality Control)  การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality 

Assessment) ทวัทงัโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

               ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  มี  ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการ

ประกนัคุณภาพภายใน และ ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 

ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน ) หรือเรียกว่า  สมศ.  

 

         กลไกและระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 

.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และกาํหนดความ

รับผดิชอบในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการประกนัคุณภาพทีกาํหนดเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

           .  มีเกณฑ ์/ ตวับ่งชีในการประกนัคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

           .  มีกระบวนการในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

            .  ผูบ้ริหารและอาจารย ์/ บุคลากร  ของ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

              .  มีการประเมินตนเองและจดัทาํรายงานการประเมินตนเองเพือการประกนัคุณภาพภายในและ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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           นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

 . เร่งรัดใหมี้การพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา 

. ส่งเสริมใหมี้การประเมินการปฏิบติังานและสามารถตรวจสอบได ้

          . เร่งรัดใหมี้การพฒันาความร่วมมือระหว่าง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ กบั บุคคล /องคก์ร 

              . ส่งเสริมใหมี้การนาํเสนอขอ้มลู ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เผยแพร่ต่อสงัคมภายนอก       

 

      กรรมการประกนัคุณภาพของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

            1. กรรมการอาํนวยการ 

                      .  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช   ประธานกรรมการ 

                      .  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ  

                      .   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 

                      .   อาจารย ์ดร.สุชาดา    แสงดวงดี      กรรมการ 

          .   อาจารยณ์ัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 

                      .   อาจารยว์ีรศกัดิ   นาชยัดี   กรรมการ 

          .   อาจารยทิ์วาพร   ทราบเมืองปัก  กรรมการ 

                      .   อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ และเลขานุการ 

   มีหนา้ที   ใหค้าํปรึกษา  เสนอแนะ  และตดัสินปัญหาทีเกิดขึน 

 

                     . กรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

                      .  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช   ประธานกรรมการ 

                      .  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ  

                      .   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 

                      .   อาจารย ์ดร.สุชาดา    แสงดวงดี      กรรมการ 

          .   อาจารยณ์ัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 

                      .   อาจารยว์ีรศกัดิ   นาชยัดี   กรรมการ 

          .   อาจารยทิ์วาพร   ทราบเมืองปัก  กรรมการ 

                      .   อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ และเลขานุการ 

 หนา้ที  ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และรายงาน

การประเมินตนเองทุกปีการศึกษา 
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                    3. กรรมการประเมนิและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวชิาฯ   

                      .  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช   ประธานกรรมการ 

                      .  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ  

                      .   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 

                      .   อาจารย ์ดร.สุชาดา    แสงดวงดี      กรรมการ 

          .   อาจารยณ์ัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 

                      .   อาจารยว์ีรศกัดิ   นาชยัดี   กรรมการ 

          .   อาจารยทิ์วาพร   ทราบเมืองปัก  กรรมการ 

                      .   อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ และเลขานุการ 

   หนา้ที  ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

 

0.  คุณลกัษณะบัณฑติทพีงึประสงค์ 

 การผลิตบณัฑิตของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์   ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามปรัชญาของคณะ 

และสอดคลอ้งกับแนวคิดและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ.  – ) ขอ้  สถานการณ์ดา้นสงัคม ขอ้ยอ่ย .  สถาบนัทางสังคมมีบทบาท

นอ้ยลงในการเป็นทุนทางสงัคม ซึงเป็นสถาบนัหลกัทีบ่มเพาะเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น

ภูมิคุม้กนัใหเ้ยาวชนมีพืนฐานจิตใจทีเขม้แข็ง มีแนวโนม้อ่อนแอลงมาก โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาเอง ยงั

หล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมได้ไม่เท่าทนักับการเปลียนแปลง ดงันัน โปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร์ จึงกาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค ์ดงันี 

1. มีความรู้และทกัษะพืนฐานในการประกอบอาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. มีความรู้ทีทนัสมยั ใฝ่รู้และพฒันาความรู้ขึนได ้

3. มีความสามารถในการจดัระบบความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์และคิดสร้างสรรค ์

สิงใหม่ได ้

4. มีความสามารถในการใชภ้าษาในการสือสารและใชเ้ทคโนโลยไีดดี้ 

5. มีความสามารถในการบริหารจดัการและทาํงานเป็นทีมได ้

6. มีความสามารถในการพฒันาตนเอง พฒันางานและพฒันาสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ และเป็น 

ภูมิคุม้กนัใหบ้ณัฑิตมีพืนฐานจิตใจทีเขม้แข็ง 

 

 



12                                 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  

 

.  อาคารสถานท ี

   โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  อาคารเรียนรวมปฏิบติัการบญัชีและโลจิสติกส์ 

 คณะวิทยาการจดัการ 

 สถานทีตงั โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  ตงัอยูบ่า้นเลขที    หมู่    ตาํบลนครปฐม  อาํเภอเมือง  

จงัหวดันครปฐม  

2.  องค์ประกอบคุณภาพ 

             โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกนัคุณภาพ

ของมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  10 องคป์ระกอบ ดงันี 

องคป์ระกอบที  ปรัชญา ปณิธาน  วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ 

องคป์ระกอบที  การเรียนการสอน 

องคป์ระกอบที  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

องคป์ระกอบที  การวิจยั 

องคป์ระกอบที  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

องคป์ระกอบที 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

องคป์ระกอบที  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

องคป์ระกอบที  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี   
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       ภารกิจหลกัทีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม การดาํเนินการตามภารกิจทงั  

4 ประการดงักล่าว มีความสาํคญัอย่างยิงต่อการพฒันาประเทศทงัระยะสันและระยะยาว ปัจจุบนัมีปัจจัย

ภายในและภายนอกหลายประการทีทาํให้การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นสิงจาํเป็น 

ทีจะตอ้งเร่งดาํเนินการ ปัจจยัดงักล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและบณัฑิตภายในประเทศ มีแนวโนม้ทีจะมีความแตกต่างกนั

มากขึน ซึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทา้ทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศึกษา ทงัในประเด็นการบริการการศึกษาขา้ม

พรมแดน และการเคลือนยา้ยนกัศึกษาและบณัฑิต อนัเป็นผลจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ซึงทงัสองประเด็นตอ้งการการรับประกนัของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบนัอุดมศึกษามีความจาํเป็นทีจะตอ้งสร้างความมนัใจแก่สังคมว่าสามารถพฒันาองค์

ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากขึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทังอุตสาหกรรมและบริการ 

การพฒันาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูร่ะดบัทอ้งถินและชุมชน 

4) สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งใหข้อ้มลูสาธารณะ (public information) ทีเป็นประโยชน์ต่อ ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย ทงันกัศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รัฐบาล และประชาชนทวัไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที เปิดโอกาสให้ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม

(participation) มีความโปร่งใส (transparency)  และมีความรับผดิชอบซึงตรวจสอบได ้(accountability) ตาม

หลกัธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.  

กาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทาํหน้าทีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

1. ความจาํเป็นและวตัถุประสงค์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการอุดมศึกษา เมือวนัที  สิงหาคม  

 เพือเป็นกลไกกาํกบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน 

โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศึกษาจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

เมือวนัที  พฤศจิกายน  เพือเป็นกลไกส่งเสริมและกาํกบัให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี

มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา  กลุ่ม 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือว ันที  กรกฎาคม  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ  

แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือวนัที  กรกฎาคม  เพือให้

การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือการประกนัคุณภาพของบณัฑิต

ในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชา  

 

ดว้ยความจาํเป็นดงักล่าว สถาบนัอุดมศึกษาร่วมกบัตน้สังกดัจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคด์งันี 

1) เพือตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

และสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกทีสถาบนันัน ๆ กาํหนดขึน โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน  

2) เพือใหภ้าควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเองอนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์

(goals) ทีตงัไวต้ามจุดเนน้ของตนเองและเป็นสากล 

3) เพือใหภ้าควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที

ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรั้บขอ้เสนอแนะในการพฒันาการดาํเนินงานเพือเสริมจุดแข็ง และพฒันาจุดทีควร

ปรับปรุงของสถาบนัอยา่งต่อเนือง 

4) เพือให้ข้อมูลสาธารณะที เป็นประโยชน์ต่ อผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั นใจว่ า

สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามทีกาํหนด 

5) เพือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้อง มีข้อมูล

พืนฐานทีจาํเป็นสาํหรับการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางทีเหมาะสม 
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พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.  ไดก้าํหนด

จุดมุ่งหมายและหลกัการของการจัดการศึกษาทีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาํหนดรายละเอียดไวใ้น 

หมวด 6 มาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษา ซึงประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและ 

ระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบนัอุดมศึกษา 

การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดาํเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

ทีกาํหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สงักดั โดยหน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษากาํหนดใหมี้ระบบ

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง  มีการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานทีเกียวข้องเพือพิจารณาและเปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพือนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพือรองรับ การประกนัคุณภาพ

ภายนอก   

การประกนัคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพือใหมี้การติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวการ

จดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซึงประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) หรือเรียกชือย่อว่า สมศ. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติม  

(ฉบับที ) พ.ศ.  ไดก้าํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  

1 ครังในทุกรอบ 5 ปี นับตงัแต่การประเมินครังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

และสาธารณชน ซึง สมศ. ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. - ) เสร็จสินไปแลว้ 

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีสอง (พ.ศ. - ) และการเตรียมการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบทีสาม (พ.ศ. - ) ในการประเมินรอบทีสามของ สมศ. เป็นการประเมินทงัระดบัสถาบนั

และคณะวิชา แต่หากสถาบนัใดจดัการศึกษานอกสถานทีตงัหลกั  การประเมินจะครอบคลุมการจดัการนอก

สถานทีตงัหลกัทงัหมด นอกจากนัน การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลอ้งกบัจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบนั 

ทีแต่ละสถาบนัเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยสาํนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  ซึงมีหลกัการสาํคญั  ประการดงัต่อไปนี 

1) เป็นการประเมินเพือมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ไม่ไดมุ่้งเน้นเรืองการตดัสิน  

การจบัผดิ หรือการใหคุ้ณใหโ้ทษ 

2. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.  แก้ไขเพมิเตมิ (ฉบับที ) พ.ศ.  กบัการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
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2) ยึดหลกัความเทียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลกัฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 

(evidence based) และมีความรับผดิชอบทีตรวจสอบได ้(accountability) 

3) มุ่งเน้นในเรืองการส่งเสริมและประสานงานในลกัษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกาํกับ

ควบคุม 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพฒันาการจดัการศึกษาจากทุกฝ่าย

ทีเกียวขอ้ง 

5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของ

ชาติตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ใหเ้อกภาพเชิงนโยบาย  แต่ยงัคงมีความ

หลายหลายในทางปฏิบติั  โดยสถาบนัสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เต็ม

ตามศกัยภาพของสถาบนัและผูเ้รียน 

 

 

 

                กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี ฉบบัที  (พ.ศ. - ) ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาและ

แก้ปัญหาอุดมศึกษาทีไร้ทิศทาง ซาํซอ้น ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการดาํเนินการ  กล่าวคือ ใหมี้การสร้างกลไกการประเมิน 

คุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุ่ม ซึงมีพืนทีบริการและจุดเนน้ระดบัการศึกษา

ทีต่างกนั  รวมทงัมีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ

หลากหลาย ทงัการพฒันาฐานราก สงัคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอาํนาจในระดบัทอ้งถิน  การขบัเคลือน

ภาคการผลิตในชนบท ทอ้งถินและระดบัประเทศ จนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวตัน์  ซึงระบบอุดมศึกษาแต่ละ

กลุ่มเหล่านี จะนาํไปสู่การเปลียนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบทีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี

นยัสาํคญั อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศไดต้ามพนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ

พฒันาประเทศดีขึน  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พฒันาและการทาํงานของอาจารย ์สามารถปรับจาํนวนของ

บณัฑิตในสาขาทีเป็นความตอ้งการของสงัคม ลดการว่างงาน โดยทีสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านีมีกลไก

ร่วมกนัในการประกนัคุณภาพ เพือใหน้กัศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลียนกนัไดร้ะหว่างกลุ่ม และ

ในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ทีนักศึกษาและ

สาธารณะให้ความเชือถือ เป็นฐานและเงือนไขในการจดัสรรงบประมาณของรัฐ และ การสนับสนุนจาก

ภาคเอกชน รวมทงัการโอนยา้ยหน่วยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี  ก ําหนดประเภทหรือกลุ่ม

สถาบนัอุดมศึกษาเป็น  กลุ่ม คือ 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี ฉบับที  (พ.ศ. - ) 
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 กลุ่ม ก  วทิยาลยัชุมชน   หมายความถึง สถาบนัทีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบัตาํกว่าปริญญาตรี 

จดัฝึกอบรมสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถิน  เพือเตรียมกาํลงัคนทีมีความรู้เขา้สู่ภาคการผลิตจริงใน

ชุมชน สถาบนัสนบัสนุนรองรับการเปลียนอาชีพพืนฐาน เช่น แรงงานทีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้

ทีส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอนัจะนาํไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนและการพฒันาที

ยงัยนื 

 กลุ่ม ข  สถาบันทีเน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบนัทีเน้นการผลิตบณัฑิตระดับ

ปริญญาตรี  เพือให้ได้บัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถเป็ นหลักในการขับเคลือนการพัฒนาและ 

การเปลียนแปลงในระดบัภูมิภาค  สถาบนัมีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัหน่วยงาน ธุรกิจ และ

บุคคลในภูมิภาค  เพือรองรับการดาํรงชีพ สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดบัปริญญาโทดว้ยก็ได ้

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบนัทีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ

กลุ่มสาขาวิชา ทงัสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 

รวมทงัสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบนัอาจเนน้การทาํวิทยานิพนธห์รือการวิจยั  หรือเนน้การผลิตบณัฑิตทีมี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสูง หรือเน้นทงัสองดา้น รวมทัง

สถาบนัอาจมีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทงัอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบนัในกลุ่มนีอาจจาํแนก

ไดเ้ป็น  ลกัษณะคือ ลกัษณะที  เป็นสถาบนัทีเน้นระดบับณัฑิตศึกษา และลกัษณะที  เป็นสถาบนัทีเน้น

ระดบัปริญญาตรี 

 กลุ่ม ง  สถาบันทีเน้นการวิจัยขันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบนัทีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก  

และเน้นการทาํวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลงัปริญญาเอก สถาบันเน้น การผลิตบัณฑิต 

ทีเป็นผูน้าํทางความคิดของประเทศ  สถาบนัมีศกัยภาพในการขบัเคลือนอุดมศึกษาไทยใหอ้ยูใ่นแนวหน้าระดบั

สากล  มุ่งสร้างองคค์วามรู้ทฤษฎี และขอ้คน้พบใหม่ทางวิชาการ 

 ดงันัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ 

การแบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา  กลุ่มดงักล่าว 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  ในหมวด  

ทีว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา  ไดก้าํหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที

พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง

วิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัทาํมาตรฐานการอุดมศึกษาเพือใชเ้ป็น

กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพือนาํไปสู่การกาํหนด

นโยบายการพฒันาการอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาทีจดัทาํขึนฉบบันีไดใ้ช้

มาตรฐานการศึกษาของชาติทีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมีสาระสาํคญัทีครอบคลุม

เป้าหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานทีคาํนึงถึงความ

หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา เพือให้ทุกสถาบนัสามารถนาํไปใชก้าํหนดพนัธกิจ

และมาตรฐานของการปฏิบติังานได ้

มาตรฐานการอุดมศึกษาทีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัที  สิงหาคม  

ประกอบดว้ยมาตรฐาน  ด้าน ได้แก่  มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการ

อุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานยอ่ยทงั 

 ดา้นนี อยูใ่นมาตรฐานการศึกษาของชาติทีประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย  มาตรฐานเช่นกนั  คือ มาตรฐานที  

คุณลกัษณะของคนไทยทีพึงประสงค ์ทงัในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที  แนว  การจดัการศึกษา 

มาตรฐานที  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ

อุดมศึกษาจะมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพือให้การ

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาทีเป็นมาตรฐานแม่บทแลว้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดจ้ดัทาํมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  เพือนาํไปสู่การพฒันา

สถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัทีมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจในการจดัตงัทีแตกต่างกนัไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั  ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อม

ในการจดัการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และกาํหนดกลุ่ม

สถาบนัอุดมศึกษาเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน กลุ่ม ข สถาบนัทีเน้นระดบัปริญญาตรี  กลุ่ม ค 

สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันทีเน้นการวิจยัขันสูงและผลิตบณัฑิตระดบับัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

ระดบัปริญญาเอก นอกจากนนั ยงัไดจ้ดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.  เพือให้

เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ

. การประกนัคุณภาพกบัมาตรฐานการศึกษา 
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สาขาวิชา โดยกาํหนดใหคุ้ณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้อย่างน้อย  ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้นทกัษะ  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานอืน ๆ อาทิ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดชือปริญญา หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเกียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดั

การศึกษานอกสถานทีตงัของสถาบนัอุดมศึกษา เพือส่งเสริมใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไดพ้ฒันาดา้นวิชาการและ

วิชาชีพ รวมทังการพฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มีความ

ทดัเทียมกนัและพฒันาสู่สากล ซึงทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างยืดหยุ่น คล่องตัว 

และต่อเนืองในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษา 

เพือให้การจัดการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทีกาํหนด 

ทงัมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา และสัมพนัธ์กับ

มาตรฐานและหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาอืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  จึงจาํเป็นตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพทีพฒันาขึนตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.   ทงันี ความเชือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา 

หลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง และการประกนัคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที  .  
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แผนภาพที .   ความเชือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพ 

 

                                

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                       

 

 

                                                                                                            

 

       

 

 

 

ก่อนมีประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ทบวงมหาวิทยาลยัไดต้ระหนักดี

ถึงความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและไดจ้ดัทาํประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรือง นโยบายและ

แนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาตงัแต่ปี พ.ศ. 2539 เพือเป็นแนวทางในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการสาํคญั  ประการ คือ การใหเ้สรีภาพทางวิชาการ 

(academic freedom) ความมีอิสระในการดาํเนินการของสถาบนั (institutional autonomy) และความพร้อมของ

สถาบันทีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้ 

(accountability)   

                   ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  ไดร้ะบุให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ

5.  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที  

คุณลกัษณะของคนไทยที

พึงประสงคท์งัในฐานะ

พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที  

แนวทางการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที  

แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่ง

ความรู้ 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

 

มาตรฐาน 

ดา้นคุณภาพ

บณัฑิต 

มาตรฐานดา้นการบริหาร

จดัการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดา้นการสร้าง

และพฒันาสังคม

ฐานความรู้ 

หลกัเกณฑก์าํกบั

มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบนัอุดม 

ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใตต้วับ่งชีตามองคป์ระกอบคุณภาพ  ดา้น 

ผลผลิตทางการศึกษาทีไดคุ้ณภาพ 
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พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กาํหนดใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนา้ทีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐาน

การอุดมศึกษาทีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุน

ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระ

และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตงัสถานศึกษาแต่ละ

แห่งและกฎหมายทีเกียวขอ้ง สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนา้ทีร่วมกบัสถานศึกษาในการจดั

ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดงันี  
 

 .   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิีการประกนัคุณภาพการศึกษา  

       หลงัจากทีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  มีผลบงัคบัใช ้สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ในฐานะหน่วยงานตน้สังกดัทีทาํหน้าทีกาํกบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา 

ไดเ้สนอระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาเพือให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่ง

พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว  ซึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือวนัที 21 มีนาคม 2543 ไดมี้มติเห็นชอบกบั

ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ซึง

ต่อมาไดจ้ดัทาํเป็นประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพือใช้เป็นแนวปฏิบัติ  สาระสําคัญของประกาศฉบับนีระบุให้

ทบวงมหาวิทยาลยัสนบัสนุนและส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทงัให้มีการประเมินผลและ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานตน้

สงักดัทีมีหนา้ทีกาํกบัดูแลสถาบนัการศึกษาเพือเตรียมความพร้อมสาํหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

รวมถึงสนบัสนุนใหมี้การแต่งตงัคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาขึนในแต่ละคณะวิชา

หรือสถาบนัอุดมศึกษา เพือกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก

และประเมินผลการดํา เ นินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือ

สถาบนัอุดมศึกษา  

หลงัจากดาํเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.  ไประยะหนึง สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจึงไดจ้ดัทาํกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข

เพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.   ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาํคญัเกียวกบัระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบบันียงัคงไวต้ามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัฯ พ.ศ. 

2545  ซึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนือง ต่อมาในปี  

กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
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พ.ศ.  แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดบัไวใ้น 

ฉบับเดียวกัน  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทาํหน้าทีหลกั  ประการคือ )  

วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกียวกับการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เพือส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเนือง นอกจากนี ยงัมีการปรับเปลียนใหร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในประกอบดว้ย การประเมิน

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ และกาํหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัจดัให้มี 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึงครังในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทงัเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 . .   หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีระบุในกฎกระทรวงใหพิ้จารณา

จากประเด็นต่อไปนี 

  1) ระบบการประกนัคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

โดยคาํนึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามทีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 

 2) ผลการปฏิบติังานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในทีกาํหนดไว ้

  3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งชีคุณภาพการศึกษา 

 . .  วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีระบุในกฎกระทรวงใหใ้ชแ้นวปฏิบติัดงันี 

1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาจัดให้มีหน่วยงานหรื อ

คณะกรรมการทีรับผดิชอบการดาํเนินการดา้นการประกนัคุณภาพขึน โดยมีหนา้ทีพฒันา บริหารและติดตาม

การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพือใหเ้กิด  ความมนัใจวา่การ

จดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน  เพือใชก้าํกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ

นโยบายและหลกัการทีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

3) ใหค้ณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาดาํเนินการตามระบบ การประกนั

คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
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4) ใหค้ณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบและกลไกควบคุม

คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ทีใช้ในการผลิตบณัฑิต ดงันี ( ) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 

( ) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย ์( ) สือการศึกษาและเทคนิคการสอน ( ) ห้องสมุดและแหล่ง

การเรียนรู้อืน ( ) อุปกรณ์การศึกษา ( ) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา( ) การวดัผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา ( ) องค์ประกอบอืนตามทีแต่ละสถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร 

  ทงันี ใหแ้ต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้ระบบ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามทีเห็นสมควร  โดยให้สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพก ารศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเนือง  

 5.1.3 การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาทีคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งดาํเนินการอย่างมีระบบและต่อเนือง สถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภาสถาบนั 

หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน  โดยให้สอดคลอ้งกบั

เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตน้สงักดั 

                                      ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษานนัอยา่งนอ้ยหนึงครังในทุกสามปีและแจง้ผลใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทงั

เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 5.2  แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

      . .  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจพฒันาระบบประกันคุณภาพทีเหมาะสมสอดคลอ้งกับ

ระดับ การพฒันาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพทีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะทีสถาบันพฒันาขึนเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี

กระบวนการทํางานทีเริมต้นจากการวางแผน การดาํเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ 

การปรับปรุงพัฒนา ทังนี เพือให้การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการ 

อย่างต่อเนือง ขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มนัใจว่าสถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้าง

ผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพ 
 

 . .  มาตรฐาน ตวับ่งชีและเกณฑป์ระเมินคุณภาพ 
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 มาตรฐานเป็นกรอบสาํคญัในการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ยงัตอ้งดาํเนินการให้ไดต้ามมาตรฐานและ

หลกัเกณฑอื์น ๆ ทีเกียวขอ้งอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา มาตรฐานเพือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก .พ.ร.)  

ในกรณีมหาวิทยาลยัของรัฐ เป็นตน้  

  ตวับ่งชีเป็นขอ้กาํหนดของการประกนัคุณภาพภายในทีพฒันาขึนในองค์ประกอบ

คุณภาพ  ดา้นทีมีความครอบคลุมพนัธกิจหลกั  ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนับสนุน ไดแ้ก่ 

(1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ (2) การผลิตบณัฑิต  (3) กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 

(4) การวิจยั (5) การบริการทางวิชาการแก่สงัคม (6) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (7) การบริหารและ

การจดัการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ซึงตวับ่งชีดงักล่าว

สามารถชีวดัคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลกัเกณฑ์อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง

กับองค์ประกอบคุณภาพนันๆ ได้ทังหมด  ดังนัน ในบทที  ของคู่ มือฉบับนีจึงได้พัฒนาตัวบ่งชีที

สถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งใชป้ระเมินคุณภาพภายใน ทงัตวับ่งชีทีใชป้ระเมินปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ 

และผลผลิตหรือผลลพัธ ์ นอกจากนี ตวับ่งชีทีใชป้ระเมินกระบวนการยงัไดน้าํเสนอตวัอย่างแนวทางปฏิบติั

เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานไวด้ว้ยในบทที  เพือประโยชน์ของสถาบนัอุดมศึกษาในการนาํตวับ่งชีดงักล่าว

ไปใช ้

   เกณฑ์การประเมิน เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชีซึงพัฒนาจากเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติทีเป็นมาตรฐานซึงกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงาน 

ทีเกียวขอ้ง อาทิ สมศ. ทงันี เพือใหก้ารประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 

  . .  กลไกการประกนัคุณภาพ 

 ในดา้นของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูที้มีความสาํคญัส่งผลให้การดาํเนินงาน

ประสบความสําเร็จและนําไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบันทีจะต้องให้ความสําคัญและกาํหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทีชดัเจนและเขา้ใจร่วมกนัทุกระดบั โดยมอบหมายใหห้น่วยงานหรือคณะกรรมการรับผดิชอบในการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือง หน้าทีสําคญัประการหนึงของ

คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี คือ การจดัระบบประกนัคุณภาพพร้อมทงัตวับ่งชีและเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพทีเหมาะสมสาํหรับสถาบนั ระบบประกนัคุณภาพทีใช้ตอ้งสามารถเชือมโยงให้เกิดคุณภาพของ 

การปฏิบัติงาน ตังแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  

โดยอาจจาํเป็นตอ้งจดัทาํคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบัเพือกาํกบัการดาํเนินงาน แต่ทีสาํคญัคณะกรรมการหรือ
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หน่วยงานนีต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพ 

ซึงสามารถใชง้านร่วมกนัไดใ้นทุกระดบั 

 

  . .  ระบบฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 

  การวิเคราะห์และวดัผลดาํเนินงานเป็นสิงจาํเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ 

การวดัและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานจะไม่สามารถทาํได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก

ฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศทีเป็นจริง ถกูตอ้งตรงกนัทุกระดบัตงัแต่ระดบับุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ

สถาบนั ตลอดจนเป็นขอ้มลูทีสามารถเรียกใชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันัน ระบบสารสนเทศทีดี มีประสิทธิภาพ 

จึงเป็นปัจจยัสาํคญัยงิทีจะส่งผลต่อความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพใน 

ทุกขันตอนการดาํเนินงานตงัแต่การวางแผน การปฎิบติังานประจาํ การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง 

การปรับปรุงและพฒันา 

 

  

 
 

ตามมาตรา  ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

ระบุว่า ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า

การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนือง 

ในขณะทีมาตรา  ของพระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนัระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไวว้่า ให้มีสาํนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทาํหน้าทีพฒันาเกณฑ์ วิธีการ

ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษา” 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาปกติทีต้องดาํเนินการอย่างต่อเนือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยทีเกียวข้องกับคุณภาพ  

มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานเพือนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงคุณภาพอย่างสมาํเสมอ

ดว้ยเหตุนีระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดูแลทงัปัจจยันาํเขา้ (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต

หรือผลลพัธ ์(output/outcome) ซึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกทีเน้นการประเมินผลการจดัการศึกษา 

ดงันนั ความเชือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิงจาํเป็น โดยได้

เชือมโยงใหเ้ห็นจากแผนภาพที .  

 

 

. การเชือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมนิคุณภาพภายนอก 
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แผนภาพที .    ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

   

จากแผนภาพที .   จะเห็นว่า เมือสถาบนัอุดมศึกษามีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน

แลว้ จาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงานประจําปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึงเป็นผลจาก การประกัน

คุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  เพือนาํเสนอสภา

สถาบนั หน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสาร

เชือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนั การติดตามตรวจสอบของตน้สงักดั และการประเมิน

คุณภาพภายนอก  โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. 

ดงันนั สถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินตนเองทีมีความลุ่มลึก สะทอ้นภาพทีแทจ้ริง

ของสถาบนัในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 

ขอ้มูลป้อนกลบั 

การประเมินตนเอง

ของสถาบนั 

 

การตรวจเยียม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 

การติดตามผล 

  ขอ้มูลป้อนกลบั 

การประกนัคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบติังาน

ของสถาบนั 
 

 

 
 

 

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกดัทุก 3 ปี 

รายงานประจาํปี 
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จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็ เพือตรวจสอบและประเมิน 

การดาํเนินงานของสถาบนัตามระบบและกลไกทีสถาบนันันๆ ไดก้าํหนดขึน ทงันี เพือให้สถาบนัไดท้ราบ

สถานภาพทีแทจ้ริง  อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานทีตงัไว้

อย่างต่อเนือง การประเมินคุณภาพทีมีประสิทธิภาพนัน ทงัคณะผูป้ระเมินและสถาบนัทีรับการประเมิน

จาํเป็นตอ้งกาํหนดบทบาทหน้าทีของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  

 ทงันี  สถาบนัตอ้งวางแผนจดักระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสินปี

การศึกษาทีจะเริมวงรอบการประเมิน เพือประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั ดงันี 

1) เพือให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพฒันาการจัด

การศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตังงบประมา ณได้ทัน ก่อนเดือนตุลาคม (กรณีที เป็น

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) 

2) เพือให้สามารถจัดทํารายงานประจําปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน  วนั นับจากวนัสินปี

การศึกษาของแต่ละสถาบนั 

 

เพือใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดงัทีกล่าวขา้งตน้ จึงควรมีแนวทางการจดั

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น  ขนัตอนตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA คือ การ

วางแผน (plan) การดาํเนินงานและเก็บขอ้มูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง

ปรับปรุง (act)  

 

 

 

 

 

ส่วนที  

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. แนวทางการจดัการกระบวนการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
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.    การเตรียมการของสถาบนัก่อนการตรวจเยยีมของผู้ประเมนิ     

    . .  การเตรียมรายงานประจาํปี  

 ก. จัดทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช ้

รูปแบบการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามทีกาํหนดในระบบฐานขอ้มูล

ดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online)  

                             ปัจจุบนัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้น

การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานขอ้มูลกลางเพือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและ  การ

ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอาํนวยความสะดวกให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาใน

การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาผา่นทางระบบออนไลน์  ตงัแต่การจดัเก็บขอ้มูลพืนฐาน (common 

data set) และเอกสารอา้งอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทงัการ

จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ (e - SAR) 

รวมทงัเปิดเผยต่อสาธารณะเพือการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีนโยบายใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งในสงักดัใช้

ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และจดัส่งรายงานประจาํปีทีเป็น

รายงานการประเมินคุณภาพภายในผา่นทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

             ข. จดัการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 

1) เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละตวับ่งชีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา

เดียวกบัทีนาํเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตอ้งตรงกบัชือเอกสารทีระบุใน

รายงานการประเมินตนเอง 

                                           2) การนาํเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยียมอาจทาํไดใ้นสองแนวทาง คือ จดั

เอกสารให้อยู่ในทีอยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนีต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผูใ้ด 

หน่วยงานไหน ชือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจดัในแนวทางทีสอง คือ นําเอกสารมารวมไวที้

เดียวกนัในหอ้งทาํงานของคณะผูป้ระเมิน โดยจดัใหเ้ป็นระบบทีสะดวกต่อการเรียกใช ้การนาํเสนอเอกสาร

ในแนวทางนีเป็นทีนิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดร้วดเร็วและดูความเชือมโยงใน

เอกสารฉบบัต่างๆ ไดใ้นคราวเดียว  

           ปัจจุบนั เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงทีเกียวขอ้งกบัตัวบ่งชีแต่ละตวัและ

องค์ประกอบคุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจดัเก็บ (upload) หรือเชือมโยง (link) ไวบ้น

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึงทาํให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อ  

การคน้หาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรืองการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานของสถาบนั 

 

 

.  ขันตอนการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
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             . .  การเตรียมบุคลากร 

 ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบนั ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1) ทาํความเขา้ใจเกียวกบัการประเมินคุณภาพในประเด็นทีสาํคญัๆ อาทิ การ

ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสาํคญัต่อการพฒันาอยา่งไร ขนัตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

2) เน้นยาํกับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการ

สมัภาษณ์  โดยยดึหลกัว่าตอบตามสิงทีปฏิบติัจริงและผลทีเกิดขึนจริง 

3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพือสร้าง 

ความกระจ่างในการดาํเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น  เพือความเขา้ใจทีถกูตอ้งของบุคลากร 

4) เนน้ยาํใหบุ้คลากรทุกคนตระหนกัว่าการประกนัคุณภาพ คือภารกิจประจาํ

ของทุกคนทีตอ้งร่วมมือกนัทาํอยา่งต่อเนือง 

ข. การเตรียมบุคลากรผูป้ระสานงานในระหว่างการตรวจเยียมจาํเป็นต้องมี

บุคลากร จาํนวน 1-3 คน ทาํหนา้ทีประสานงานระหว่างคณะผูป้ระเมินกบับุคคลหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ทงันี ผูป้ระสานงานควรเตรียมตวัดงันี  

1) ทาํความเขา้ใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยา่งละเอียด  

2) ทาํความเขา้ใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบนัเพือสามารถให้

ขอ้มูลต่อผูป้ระเมิน  รวมทังตอ้งรู้ว่าจะต้องติดต่อกบัใครหรือหน่วยงานใด หากผูป้ระเมินตอ้งการขอ้มูล

เพิมเติมทีตนเองไม่สามารถตอบได ้

3) มีรายชือ สถานที หมายเลขโทรศพัทข์องผูที้คณะกรรมการประเมินจะเชิญ

มาใหข้อ้มลูอยา่งครบถว้น 

4) ประสานงานล่วงหนา้กบัผูที้จะใหข้อ้มลูทีเป็นบุคลากรภายในและภายนอก

สถาบนัว่าจะเชิญมาเวลาใด  หอ้งใด หรือพบกบัใครตามตารางการประเมินทีคณะกรรมการประเมินกาํหนด 

5) เมือมีปัญหาในการอาํนวยความสะดวกแก่คณะผูป้ระเมินจะตอ้งสามารถ

ประสานงานแกไ้ขไดท้นัที 

2.1.3 การเตรียมสถานทีสําหรับคณะผู้ประเมนิ 

    ก. หอ้งทาํงานของคณะผูป้ระเมิน 

1) จดัเตรียมห้องทาํงานและโต๊ะทีกวา้งพอสาํหรับวางเอกสารจาํนวนมาก 

โดยเป็นหอ้งทีปราศจากการรบกวนขณะทาํงาน เพือความเป็นส่วนตวัของคณะกรรมการ 

2) จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครืองเขียนในหอ้งทาํงานและอุปกรณ์เสริม

อืนๆ ใหค้ณะผูป้ระเมินพร้อมใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 

3) จดัเตรียมโทรศพัท์พร้อมหมายเลขทีจาํเป็นไวใ้นห้องทาํงานหรือบริเวณ

ใกลเ้คียง 
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4) หอ้งทาํงานควรอยูใ่กลก้บัทีจดัเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวนั ตลอดจน

บริการสาธารณูปโภคอืนๆ 

5) ควรประสานงานกับคณะผูป้ระเมิน เพือทราบความต้องการพิเศษอืนใด 

เพิมเติม 

 ข. ห้องทีใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจดัไวเ้ป็น

การเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกบัทีมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ 

 ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทาํคาํสั งแต่งตังและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทงันี แนวทางการแต่งตงัคณะกรรมการประเมิน เป็นดงันี :  

 ) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทังนี ขึนอยู่กับขนาดของ

ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าทีผ่าน  

การฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีทีผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่าเป็นผูที้มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึงสามารถใหค้าํแนะนาํทีจะเป็นประโยชน์อย่างยิง

ต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าทีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู ้

ประเมินของ สกอ. ก็ได ้ ส่วนผูป้ระเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าตอ้งผ่านการฝึกอบรม

หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือทีสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชา

หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยตอ้งเป็นผูที้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือทีสถาบนัจดั

ฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.  

2) คณะกรรมการประเมินระดบัคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3  คน ทงันี ขึนอยู่กบัขนาดของคณะ

วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- เป็นผู ้ประเมินจากภายนอกสถาบันทีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผูป้ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีทีผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผูที้มีความรู้และ

ประสบการณ์สูง ซึงสามารถใหค้าํแนะนาํทีจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อคณะทีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้

ไม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได้  ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผ่าน     

การฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือทีสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผูป้ระเมินจากภายในหรือนอก

สถาบนัก็ได ้ในกรณีทีเป็นผูป้ระเมินภายในสถาบนัตอ้งอยู่นอกสังกดัคณะทีประเมิน โดยประธานตอ้งเป็น 

ผูที้ขึนบญัชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดบัสถาบนั 

- มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 5 คน ทงันี ขึนอยูก่บัขนาดของสถาบนั 

- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบันทีผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตร  ผู ้

ประเมินของ  สกอ. อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู ้

ประเมินของ สกอ. หรือทีสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัที

ขึนบญัชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

 ข. สถาบันอุด มศึก ษาแ จ้งให้คณ ะกร รมก ารป ระเ มินคุ ณภา พทร าบว่ า 

คณะกรรมการประเมินฯ จะต้องทาํการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่าและระดบัสถาบัน ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทังจัดส่ง username และ password  

ใหค้ณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดบัทราบเพือเขา้ไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้า

ก่อนวนัรับการตรวจเยยีมอยา่งน้อย 2 สัปดาห์  โดยในส่วนของผูท้าํหน้าทีประธานคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษาจดัส่งรหสัประจาํตวั (ID code) ใหด้ว้ย เพือใหป้ระธานฯ ทาํหนา้ทีตรวจสอบและยืนยนัความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูพืนฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของ

คณะกรรมการประเมินฯ เขา้สู่ระบบ 

                                 นอกจากนัน ให้สถาบันแจง้รายชือผูท้าํหน้าทีประสานงานระหว่างสถาบัน  

คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากบัคณะกรรมการประเมินฯ รวมทงัเบอร์โทรศพัท์และ e-mail address 

สาํหรับติดต่อ  

ค.  ประสานงานกบัประธานหรือตวัแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพือร่วม

เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยียม  การให้ข้อมูลที

คณะกรรมการประเมินฯ ตอ้งการเพิมเติมก่อนการตรวจเยยีม การนดัหมายต่าง ๆ  เป็นตน้  

2.2 การดําเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยยีมเพอืประเมนิคุณภาพ 

1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชีแจง

วตัถุประสงคแ์ละวิธีการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยยีม 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยียม  แต่เตรียมพร้อมสําหรับ  

การนาํเยยีมชม หรือตอบคาํถาม หรือรับการสมัภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
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3) จดัใหมี้ผูป้ระสานงานทาํหน้าทีตลอดช่วงการตรวจเยียม ทงันี เพือประสานงานกบั

บุคคลหรือหน่วยงานทีคณะกรรมการประเมินฯ ตอ้งการขอ้มูลและเพือนาํการเยียมชมหน่วยงานภายใน

ตลอดจนอาํนวยความสะดวกอืนๆ 

4) ในกรณีทีคณะกรรมการประเมินฯ ทาํงานต่อหลงัเวลาราชการ ควรมีผูป้ระสานงาน

ส่วนหนึงอยูอ่าํนวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรไดมี้โอกาสรับฟังการใหข้อ้มลูป้อนกลบัจากคณะกรรมการประเมินฯ

เมือสินสุดการตรวจเยยีม ตลอดจนเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือขอความเห็นเพิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 .  การดําเนินการของสถาบันภายหลงัการประเมนิคุณภาพ 

1) ผูบ้ริหารระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดบัสถาบนั รวมทงั

ผูเ้กียวขอ้ง นาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะเขา้สู่การประชุมหรือสัมมนาระดบัต่างๆ เพือวางแผนพฒันา

หรือปรับปรุงการดาํเนินภารกิจอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป  โดยอาจจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการในการแกไ้ขจุดที

ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง  ซึงประกอบดว้ยกิจกรรมทีตอ้งดาํเนินการ  กาํหนดเวลาเริมตน้จนถึงเวลา

สินสุดกิจกรรม  งบประมาณสาํหรับแต่ละกิจกรรม  ตลอดจนผูรั้บผิดชอบกิจกรรมเหล่านัน ทงันี เพือให้

สามารถติดตามตรวจสอบผลการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเนือง 

2) พิจารณาการจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน  

ชืนชมผลสาํเร็จทีเกิดขึน และตระหนกัว่าผลสาํเร็จทงัหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบนัควรให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพือประโยชน์ในการพฒันาผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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 เพือใหก้ารดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมเป็นไปอย่าง 

มีระบบและกลไกทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของสภาสถาบนัราชภฏั พ.ศ.2539 เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  และสอดคลอ้ง

กบัพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จึงกาํหนดนโยบายและ 

แนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาดงันี 
 

นโยบาย 

1. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั

ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการดาํเนินการภายใน และมาตรฐานของหน่วยงาน  ตน้สังกัดโดยเน้นให้ทุก

หน่วยงานนาํระบบประกนัคุณภาพไปใชเ้พือใหเ้กิดกลไกในการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเนือง 

2. สนบัสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจดัทาํระบบและกลไกการประกนั  คุณภาพการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาทีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยั  ติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายใน 

มีการดาํเนินการตามเป้าหมาย   และวตัถุประสงค์ทีเอือต่อการตรวจสอบ  การตรวจประเมินโดยหน่วยงาน

ภายนอก   ตลอดจนประสานกบัสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา ในการจดัทาํแผนงานการประกนัคุณภาพ

การศึกษาประจาํปี 

3. ดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นประจาํภายใตก้รอบ

และมาตรฐานทีกําหนด  เพือเป็นข้อมูลให้ผูบ้ริหารของหน่วยงานและของมหาวิทยาลยันําไปใช้ใน 

การพฒันาระบบการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยิงขึน ผลสรุปของการประกนัคุณภาพการศึกษาจะเป็นส่วน

หนึงของรายงานประจาํปีทีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

4. ผูบ้ริหารของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยจะต้องนําข้อมูลทีได้จากรายงานสรุปผล 

การตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูต้รวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลยัและจาก

หน่วยงานภายนอกไปใชใ้นการวางแผนพฒันา และปรับปรุงระบบการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

5. สนับสนุนและส่งเสริมระบบเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ และทอ้งถิน 
 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. พฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลยั โดยใหป้ระชาคมมีส่วนร่วม 

2. จดัใหมี้สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานใหทุ้กหน่วยงาน

ดาํเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

. นโยบายและแนวปฏิบัตใินการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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3. กาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบั  หน่วยงานเพือจดัทาํ

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในและดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ

หน่วยงานทีสอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยั 

4. จดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัเพือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 

5. เสริมสร้างความเขา้ใจ  เนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของระบบการประกนัคุณภาพ  การศึกษาโดยจดั

กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาอย่างสมาํเสมอ เพือให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบและตระหนักถึง

ความสาํคญั (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการดาํเนินงานเพือพฒันาคุณภาพให้บรรลุผลตาม

เกณฑ ์(Achievement)   

6. จดัใหมี้การอบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพือใหก้ารตรวจสอบและการประเมิน

มีมาตรฐานและแนวทางเดียวกนั 

7. กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานระดบัคณะ ศนูย ์สาํนกั จดัทาํรายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา

ตามมาตรฐาน/ตวับ่งชี/เกณฑที์กาํหนด 

8. จดัให้มีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน โดยนาํผลการ

ดาํเนินงานและการประเมินตนเองของหน่วยงานมาสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินตนเองของ

มหาวิทยาลยั 

9. ใหทุ้กหน่วยงานนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ

การทาํงาน  และวางแผนในการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

10. กาํหนดใหมี้การส่งมอบผลการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เมือมีการ

เปลียนแปลงผูบ้ริหารเพือใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษามีความต่อเนือง 

11. มีเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มมหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาอืนในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาทงัในดา้นการตรวจเยยีม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

12. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทงัภาครัฐและเอกชน  ซึงเป็นผูใ้ชบ้ัณฑิตของมหาวิทยาลยั 

มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด  ในการพฒันางานและประเมินคุณภาพบณัฑิตเพือให้เกิดประโยชน์ต่อการ

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัต่อไป 

13. มหาวิทยาลยัและทุกหน่วยงานจดัทาํขอ้มูล  ข่าวสาร  จดักิจกรรมและผล การดาํเนินงาน เพือ

เผยแพร่งานประกนัคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพือให้บุคลากรในหน่วยงานและ

ในมหาวิทยาลยัรับทราบขอ้มลูและเขา้ใจระบบงานประกนัคุณภาพ  การศึกษาของหน่วยงานและสร้างความ

มนัใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการของมหาวิทยาลยัต่อผูรั้บบริการ 
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1.1   หลกัการ 

 การพฒันาตัวบ่งชีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลกัการ

สาํคญั  ประการ คือ  

1) ตวับ่งชีพฒันาขึนภายใตอ้งคป์ระกอบคุณภาพ  ดา้นทีมีความครอบคลุมพนัธกิจหลกั 

 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนับสนุน ซึงมีความสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ทีก ําหนดใน

กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  

2) ตวับ่งชีตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ข

เพิมเติม (ฉบบัที )  พ.ศ.   กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี ฉบบัที  (พ.ศ. - )มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัตวับ่งชีการ

ประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตห้ลกัการสาํคญั คือ ไม่ให้เป็นภาระซาํซอ้นใน การปฏิบติังานแก่

สถาบนัอุดมศึกษา 

3) ตวับ่งชีประเมินปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์ โดยตวับ่งชีผลผลิต

และผลลพัธ์จะมีทังที สกอ.พฒันาขึนและตัวบ่งชีที สมศ.ใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอก ทังนี เพือ  

ความเชือมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกนัคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพือรองรับการประเมิน

ภายนอกของ สมศ.  

4) ตวับ่งชีมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจดัการทงั   ดา้น คือ ดา้นนักศึกษา

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การเรียนรู้และนวตักรรม 

5) จาํนวนตวับ่งชีทีพฒันาขึนเป็นเพียงจาํนวนตวับ่งชีขนัตาํ สถาบนัอุดมศึกษาสามารถ

เพิมเติมตวับ่งชีและเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั  

6) เ ก ณ ฑ์ ที พัฒ น า ขึ น มี ทัง ป ร ะ เ ภ ท เ ก ณ ฑ์ม า ต ร ฐ า น ทั ว ไ ป ที ใช้กับ ทุ ก ก ลุ่ ม

สถาบนัอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่ม ข สถาบนัทีเน้น

ระดบัปริญญาตรี  กลุ่ม ค  สถาบนัเฉพาะทางทีเน้นระดบับณัฑิตศึกษา กลุ่ม ค  สถาบนัเฉพาะทางทีเน้น

ระดบัปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันทีเน้นการวิจัยขนัสูงและผลิตบณัฑิตระดบับัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ

ระดบัปริญญาเอก ตามนิยามทีกาํหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

 

ส่วนที  

ตวับ่งชีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

1.  แนวทางการพฒันาตวับ่งชีเพอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
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1.2 วธิีการพฒันาตวับ่งชี 

 .2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  

พ.ศ.  

2) กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.  

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี  ฉบบัที  (พ.ศ. - ) สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  

5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.   สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.   สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8) เกณฑ์มา ตรฐาน หลัก สูต รระดับ อุดมศึก ษา พ. ศ.    สํานักงา น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9) มาตรฐานและตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  

 1.2.2 วิเคราะห์และประมวลขอ้มลูจากเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งในขอ้ .2.1 เพือนาํมาพฒันา

ตวับ่งชี โดยจาํแนกตามปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและผลลพัธ ์โดยใชอ้งค์ประกอบคุณภาพ  ดา้นที

ครอบคลุมพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพฒันาตวับ่งชี เพือให้สามารถวดัคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานทีเกียวขอ้งอืนๆ ไดค้รบทุกมาตรฐาน 

 1.2.3 กาํหนดตัวบ่งชีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาทีเป็น 

ตวับ่งชีดา้นปัจจยันาํเขา้ ตวับ่งชีดา้นกระบวนการ และตวับ่งชีดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ ซึงมีความครอบคลุม

ทุกองคป์ระกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  

 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตวับ่งชีทีกาํหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทัง  

 ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การ

เรียนรู้และนวตักรรม 

 1.2.5 กาํหนดตวับ่งชีเป็น  ประเภท คือ ตวับ่งชีเชิงคุณภาพและตวับ่งชีเชิงปริมาณ ดงันี 

1) ตัวบ่งชีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาํหนดเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชีเป็น  ระดับ  มีคะแนนตังแต่  ถึง   การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผล 
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การดาํเนินงานไดกี้ขอ้ ไดค้ะแนนเท่าใด กรณีทีไม่ดาํเนินการใดๆ หรือดาํเนินการไม่ครบทีจะได ้1 คะแนน 

ใหถื้อว่าได ้0 คะแนน 

2) ตวับ่งชีเชิงปริมาณอยูใ่นรูปของร้อยละหรือค่าเฉลีย กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน

เป็นคะแนนระหว่าง  ถึง  โดยเป็นค่าต่อเนือง (มีจุดทศนิยม)  สาํหรับการแปลงผลการดาํเนินงานตามตวั

บ่งชี (ซึงอยูใ่นรูปร้อยละหรือค่าเฉลีย) เป็นคะแนนทาํโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ โดยทีแต่ละตวับ่งชีจะ

กาํหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลียทีคิดเป็นคะแนน  ไว ้ตวัอยา่งเช่น  

                       ตวัอย่างที 1 ก ําหนดร้อยละ  เป็นคะแนน  ผลการดําเนินงานตาม 

ตวับ่งชีไดร้้อยละ .    

               คะแนนทีได ้  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 

                       ตวัอย่างที  ก ําหนดร้อยละ   เป็นคะแนน  ผลการดําเนินงานตาม 

ตวับ่งชีไดร้้อยละ  .   

                      คะแนนทีได ้  = 5
85

62.34
          =   2.04  

    

                                    ตวัอย่างที  ก ําหนดค่าเฉลียคือ จ ํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 

,  บาท เป็นคะแนน   ผลการดาํเนินงานได ้ , .  บาทต่อคน 

            คะแนนทีได ้  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

         ตวัอย่างที   กาํหนดร้อยละ   เป็นคะแนน   ผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี

ไดร้้อยละ .08  

            คะแนนทีได ้ 5
90

92.08
  =      

 

                  หลกัการคาํนวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลียเป็นคะแนน  สรุปไดด้งันี 

1) ผลการดาํเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลียทีกาํหนดให้เป็น

คะแนน  จะไดค้ะแนน  

2) ผลการดาํเนินงานตาํกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลียทีกาํหนดให้เป็นคะแนน  

คาํนวณคะแนนทีไดด้งันี 
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    คะแนนทีได ้  =     

         

     

    ขอ้ปฏิบติัเรืองจุดทศนิยม 

        การคาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าคะแนนให้ใชท้ศนิยม  ตาํแหน่ง โดย การ

ปัดทศนิยมตาํแหน่งที  ตามหลกัการปัดทศนิยม (ตงัแต่เลข  ขึนไปปัดขึน) เช่น 

                            .  เป็น    .  

                                  .  เป็น .  

 

1.2.6 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชีเป็น 5 ระดบั มีคะแนนตงัแต่  ถึง  กรณีทีไม่

ดาํเนินการใด ๆ หรือดาํเนินการไม่ครบทีจะได ้  คะแนนใหไ้ด ้  คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน

ดงันี  

คะแนน 0.00 -1.50 หมายถึง การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

คะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การดาํเนินงานระดบัดี 

คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

 

    

  
 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช ้

ตวับ่งชีคุณภาพทุกตวัในการประเมินคุณภาพ 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ

หน่วยงานทีมีการเรียนการสอนใหส้ถาบนัพิจารณาตวับ่งชีทีจะนาํไปใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบท โครงสร้าง 

และระบบการบริหาร และปรับขอ้ความในตวับ่งชีและเกณฑม์าตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของหน่วยงาน

ทีรับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชีที 7.1 การประเมินสภาสถาบนัและผูบ้ริหารของสถาบนัอาจปรับเป็นการ

ประเมินกรรมการประจาํคณะวิชาและผูบ้ริหารคณะวิชา เป็นตน้ 

3) การประเมินทุกตวับ่งชีเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเวน้ตวับ่งชีที .  ตวับ่งชี 

ที .  และตวับ่งชีที .  สถาบนัอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได ้ ในกรณีเช่นนันจะตอ้งระบุ 

2.  คาํชีแจงอนืๆ ในการนําตวับ่งชีไปใช้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลยีทีได้จากการดําเนินการ                                   x  5 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลยีทีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ของตวับ่งชีนัน ๆ  
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ให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนือง โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณทีตรงกับ 

ปีการศึกษาทีประเมิน สาํหรับตวับ่งชีของสมศ. ใหใ้ชร้อบปีตามที สมศ. กาํหนด 

                  ) อาจารยป์ระจาํ หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน และบุคลากรทีมีสญัญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา

ทงัปีการศึกษา ซึงมีหนา้ทีความรับผดิชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 

                      นักวิจัยประจํา  หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรทีมีสัญญาจ้างกับ

สถาบนัอุดมศึกษาทงัปีการศึกษา ทีมีตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ทีวิจยัหรือนกัวิจยั 

                        การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ ใหน้บัระยะเวลาการทาํงาน ดงันี 

-  เดือน  คิดเป็น  คน 

 เดือนขึนไปแต่ไม่ถึง  เดือน คิดเป็น .  คน 

นอ้ยกว่า  เดือน ไม่สามารถนาํมานบัได ้

 

    

 
 

 กระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั หมายถึง การจดัการศึกษาทีถือว่าผูเ้รียนสาํคญัทีสุด 

เป็นกระบวนการจดัการศึกษาทีตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือ

รวมทังมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเ ชือมโยงสิ งทีเรียนกับสังคมและ 

การประยุกต์ใช ้มี การจดักิจกรรมและกระบวนการให้ผูเ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ

สร้างสรรคสิ์งต่าง  ๆ

นอกจากนีต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดย

สะทอ้นจากการทีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทาํโครงงานหรือชินงานในหัวขอ้ทีสนใจ 

ในขอบเขตเนือหาของวิชานนัๆ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซึงมุ่งพฒันา

ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ

ตวัอยา่งเช่น1   

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 

4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study) 

                                                
1 ดเูพิมเติม  “รายงานการวิจยั การสงัเคราะห์องค์ความรู้เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีเน้นตวัผู้ เรียนเป็นสาํคัญ ตงัแต่  

พ.ศ. - ” . 

3.  นิยามศัพท์ทใีช้ในตวับ่งชี    
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5) การเรียนรู้จากการทาํงาน (Work-based Learning)  

6) การเรียนรู้ทีเนน้การวิจยัเพือสร้างองคค์วามรู้ (Research–based Learning)  

7) การเรียนรู้ทีใชว้ิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  
 

 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบติัการ ผลลพัธ์ และการวิเคราะห์ เพือสนับสนุนเป้าประสงค์ทีสาํคัญของ

สถาบนั (organization-wide goal) การบูรณาการทีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคลอ้งไปในแนวทาง

เดียวกนั (alignment) ซึงการดาํเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายใน ระบบการจดัการ ผลการดาํเนินการมี

ความเชือมโยงกนัเป็นหนึงเดียวอยา่งสมบูรณ์ 
 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในทีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย 

ในทีประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์(Full paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการ

ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ย

ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็นทียอมรับในสาขาวิชานันๆ 

จากนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ  และมีผูป้ระเมินบทความทีเป็นผูเ้ชียวชาญในสาขานันจากนอก

สถาบนัของเจา้ของบทความ  
 

 การเผยแพร่ผลงานวจิยัในทีประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิหมายถึง การนาํเสนอบทความวิจยั

ในทีประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์(Full paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการ

ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ย

ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็นทียอมรับในสาขาวิชานันๆ 

จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ  และมีผูป้ระเมินบทความทีเป็นผูเ้ชียวชาญในสาขานนัจากต่างประเทศ  
 

 การให้บริการทางวชิาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบ้ริการแก่สงัคมภายนอก

สถาบนัการศึกษา หรือเป็นการใหบ้ริการทีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ 
 

 การให้อาํนาจในการตดัสินใจ หมายถึง การใหอ้าํนาจและความรับผดิชอบในการตดัสินใจและ

ในการปฏิบัติแก่ผูป้ฏิบัติงาน ซึงเป็นผูมี้ความรู้  ความเข้าใจเกียวกับงาน เพือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 

 งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการทีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาํตอบของปัญหา หรือ 

การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดคน้ทีผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้หรือทดลอง 

วิเคราะห์และตีความขอ้มลูตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ 
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 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นงานวิจยั) ทีมีการศึกษา คน้ควา้ 

ทีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นทียอมรับ  
 

 จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั วไป เพือให ้

การดาํเนินงานวิจยัตงัอยูบ่นพืนฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการทีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐาน

ของการศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัดิศรีและเกียรติภูมิของนกัวิจยั ดงันี 

1) นกัวิจยัตอ้งซือสตัยแ์ละมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 

2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงทีทําไว ้กับหน่วยงาน 

ทีสนบัสนุนการวิจยัและต่อหน่วยงานทีตนสงักดั 

3) นกัวิจยัตอ้งมีพืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการทีทาํวิจยั 

4) นกัวิจยัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสิงทีศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็นสิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

5) นกัวิจยัตอ้งเคารพศกัดิศรี และสิทธิของมนุษยที์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวิจยั 

6) นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขนัตอนของการทาํวิจยั 

7) นกัวิจยัพึงนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทางทีชอบ 

8) นกัวิจยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื้น 

9) นกัวิจยัพึงมีความรับผดิชอบต่อสงัคมทุกระดบั 

 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติทีอาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชือเสียง และฐานะของอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนตามทีสภามหาวิทยาลยักาํหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. 

เรือง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตอ้งยึดมนัในหลกัการ  ประการ คือ 

) ยดึมนัและยนืหยดัในสิงทีถกูตอ้ง ) ซือสตัยสุ์จริตและรับผดิชอบ ) ปฏิบติัหน้าทีดว้ยความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ ) ปฏิบัติหน้าทีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ) มุ่งผลสัมฤทธิของงาน  

)ไม่ใชอ้าํนาจครอบงาํผิดทาํนองคลองธรรมต่อนักศึกษา และตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ  ประการ คือ 

) จรรยาบรรณต่อตนเอง ) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ) จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน  ) จรรยาบรรณ 

ต่อหน่วยงาน  ) จรรยาบรรณต่อผูบ้ังคับบัญชา ) จรรยาบรรณต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา ) จรรยาบรรณ 

ต่อผูร่้วมงาน ) จรรยาบรรณต่อนกัศึกษาและผูรั้บบริการ ) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ ) จรรยาบรรณ

ต่อสงัคม 
 

                                                
2 ดเูพิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสงิแวดล้อม 



42                                        คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  
 

 นักวิจัยประจํา  หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที มีสัญญาจ้างกับ

สถาบนัอุดมศึกษาทงัปีการศึกษา ทีมีตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ทีวิจยัหรือนกัวิจยั 

 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษา 

ทีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์าํนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดงันี 

 ระบบทวิภาค  -  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี :  ลงทะเบียน  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

   (  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

-  สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทงัโครงการปกติและโครงการ 

   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (  หน่วยกิต  

   ต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี : ลงทะเบียน  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

                                       (  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

   -  สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา : ลงทะเบียน  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

      (  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
 

ขนัตอนการคาํนวณค่า  FTES มีดงันี 

) คาํนวณค่าหน่วยกิตนกัศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง

จาํนวนนกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนกบัจาํนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาทีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  

รวบรวมหลงัจากนกัศึกษาลงทะเบียนแลว้เสร็จ (หมดกาํหนดเวลาการเพิม-ถอน)  โดยมีสูตร  การคาํนวณ 

ดงันี 

 SCH =    nici 

เมือ  ni   =  จาํนวนนกัศึกษาทีลงทะเบียนในวิชาที i 

     Ci   =   จาํนวนหน่วยกิตของวิชาที i 

2) คาํนวณค่า FTES โดยใชสู้ตรคาํนวณดงันี 

                          SCH 

 FTES  =                        

                         จาํนวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญานนั ๆ 
 

 นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาทีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

สถาบนัไดมี้การคาํนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
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 นักศึกษาภาคพเิศษ   หมายถึง นกัศึกษาทีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

สถาบนัมิไดน้บัว่าการสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และ/หรือไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้กบั

การสอนของอาจารยเ์ป็นการพิเศษ 
 

 แนวปฏิบัตทิีดี หมายถึง วิธีปฏิบติั หรือขนัตอนการปฏิบติัทีทาํให้องค์การประสบความสาํเร็จ 

หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นทียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน ๆ มีหลกัฐานของความสาํเร็จ

ปรากฏชดัเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบติั หรือขนัตอนการปฏิบติั ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บนัทึก

เป็นเอกสาร เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้  
 

 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ทีไดรั้บผลกระทบ หรืออาจไดรั้บ

ผลกระทบจากการดาํเนินการและความสาํเร็จของสถาบนั ตวัอยา่งของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีสาํคญั เช่น 

นักศึกษา ผูป้กครอง สมาคมผูป้กครอง ผูป้ฏิบติังาน คู่ความร่วมมือทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลสถาบนัในดา้นต่าง ๆ ศิษยเ์ก่า นายจา้ง สถาบนัการศึกษาอืน ๆ องค์การทีทาํหน้าที

กาํกบัดูแลกฎ ระเบียบ องคก์ารทีใหเ้งินสนบัสนุน ผูเ้สียภาษี ผูก้าํหนดนโยบาย ผูส่้งมอบ ตลอดจนชุมชนใน

ทอ้งถินและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
 

 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบนัโดยทวัไปมกัใชเ้วลา 5 ปี เป็นแผนทีกาํหนด 

ทิศทางการพฒันาของสถาบนั แผนกลยุทธ์ประกอบไปดว้ยวิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค ์

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบนัควรคลอบคลุมทุกภารกิจ

ของสถาบนั มีการกาํหนดตวับ่งชีความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีเพือวดัระดับ

ความสําเร็จของการดาํเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ

แผนปฏิบติัการประจาํปี 
 

 แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสันทีมีระยะเวลาในการดาํเนินงานภายใน 1 ปี  

เป็นแผนทีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพือให้เกิดการดาํเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบดว้ย 

โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีจะตอ้งดาํเนินการในปีนนั ๆ เพือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตวับ่งชี

ความสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งชีเหล่านัน รวมทงัมีการระบุผูรั้บผิดชอบหลกั

หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาํเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรทีต้องใช้ในการดาํเนิน

โครงการทีชดัเจน   
 

 ระบบและกลไก  

 ระบบ หมายถึง ขนัตอนการปฏิบติังานทีมีการกาํหนดอย่างชดัเจนว่าตอ้งทาํอะไรบา้งเพือให้

ได้ผลออกมาตามทีต้องการ ขันตอนการปฏิบัติงานจะตอ้งปรากฏให้ทราบโดยทั วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป 
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ของเอกสารหรือสืออิเลก็ทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอืน ๆ องคป์ระกอบของระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการ ผลผลิต และขอ้มลูป้อนกลบั ซึงมีความสมัพนัธเ์ชือมโยงกนั 
 

 กลไก หมายถึง สิงทีทาํใหร้ะบบมีการขบัเคลือนหรือดาํเนินอยู่ได ้โดยมีการจดัสรรทรัพยากร  

มีการจดัองคก์าร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้าํเนินงาน  
 

 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบทีทาํหน้าทีในการรวบรวมขอ้มูลเขา้มาทาํการประมวลผล 

รวมทงัการวิเคราะห์เพือจดัทาํเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนาํส่งไปยงัผูที้มีสิทธิไดรั้บสารสนเทศ 

เพือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์  รวมทังอุปกรณ์ต่าง ๆ  

เป็น เครืองมือสนบัสนุนการทาํงานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคก์ารมีหลายประเภทในแต่

ละประเภทมีไดห้ลายระบบ ทงันี เพือตอบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นในการทาํงานทีแตกต่างกนัออกไป 
 

 วารสารระดับชาต ิหมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ทียอมรับโดยสาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเ้ป็นวารสารระดบัชาติ และมีชือปรากฏในบญัชีรายชือทีเผยแพร่โดยสาํนักงานฯ 

หรือ วารสารวิชาการ ทีมีชือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลู Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 

 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ทีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล เช่น 

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

Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มลู Scopus หรือในฐานขอ้มลูสากลอืน ๆ ทีเป็นทียอมรับในศาสตร์

นัน ๆ หรือวารสารวิชาการทียอมรับโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร 

ระดบันานาชาติ และมีชือปรากฏในบญัชีรายชือทีเผยแพร่โดยสาํนกังานฯ 
 

 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดบักรมหรือเทียบเท่าขึนไป 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือองคก์รกลางระดบัชาติทงัภาครัฐและเอกชน 
 

 หลกัธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ 

ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ยงัหมายถึงการบริหารจดัการทีดี ซึงสามารถนาํไปใชไ้ดท้งัภาครัฐ

และเอกชน ธรรมทีใชใ้นการบริหารงานนีมีความหมายอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ หาไดมี้ความหมายเพียง

หลกัธรรมทางศาสนาเท่านัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทงัปวง  

ซึงวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบติั อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได ้การปราศจากการแทรกแซงจาก

องคก์ารภายนอก เป็นตน้  

                                                
3 ดเูพิมเติม “คู่มือนโยบายการกํากบัดแูลองค์การทีดี” สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนักงาน ก.พ.ร.) 
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หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (Good Governance) ทีเหมาะสมจะนาํมา

ปรับใชใ้นภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดงันี 4 

1) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการทีบรรลุวตัถุประสงค์และ 

เป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการตามทีไดรั้บงบประมาณมาดาํเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วน

ราชการหรือหน่วยงานทีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนัและมีผลการปฏิบติังานในระดบัชนันาํของประเทศเพือให้เกิด

ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตอ้งมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ทีชดัเจน  

มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานทีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันา ปรับปรุง

อยา่งต่อเนืองและเป็นระบบ 

2) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกาํกับดูแลทีดี 

ทีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครืองมือการบริหารจัดการทีเหมาะสมให้

องคก์ารสามารถใชท้รัพยากรทงัดา้นตน้ทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีด

ความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจเพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการทีสามารถดาํเนินการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด และสร้างความเชือมนั ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือความตอ้งการ

ของประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที

และผลงานต่อเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนันควรอยู่ในระดบัทีสนองต่อความคาดหวงั 

ของสาธารณะ รวมทงัการแสดงถึงความสาํนึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแจงได ้

เมือมีขอ้สงสัยและสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน

สามารถรู้ทุกขนัตอนในการดาํเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้

6) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการทีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 

ประเด็นทีสําคัญทีเกียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ 

ร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

7) หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางใหแ้ก่หน่วยการปกครองอืนๆ (ราชการบริหารส่วนทอ้งถิน) และภาค

ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ 

                                                
4 ดเูพิมเติม “คู่มือการจดัระดบัการกํากบัดแูลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  

(Good Governance Rating)” สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนักงาน ก.พ.ร.)  
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ในการตดัสินใจและการดาํเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ

ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิมผลิตภาพเพือผลการดาํเนินงานทีดี

ของส่วนราชการ 

8) หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อาํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ในการบริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

9) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียมกนั

โดยไม่มีการแบ่งแยกดา้น ชายหรือหญิง ถินกาํเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และ

อืนๆ  

10)  หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั วไปภายในกลุ่มผูมี้ 

ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้ง ซึงเป็นขอ้ตกลงทีเกิดจากการใชก้ระบวนการเพือหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคล 

ทีไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มทีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซึงตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นทียุติ

ไม่ไดใ้นประเด็นทีสาํคญั โดยฉนัทามติไม่จาํเป็นตอ้งหมายความว่าเป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์
 

 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทงัหมดทีผูเ้รียนตอ้งศึกษาเพือให้

ไดรั้บ  การรับรอง จากสภาหรือองคก์รวิชาชีพทีกาํหนดตามกฎหมาย 
 

 อาจารย์ประจาํ หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน และบุคลากรทีมีสญัญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา

ทงัปีการศึกษา ซึงมีหนา้ทีความรับผดิชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
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หลกัการ 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นทีอาจแตกต่างกนั ดงันัน จึงเป็นหน้าที 

ทีสถาบนัจะกาํหนดวิสยัทศัน์ แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปีให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัปรัชญา 

ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนน้ของสถาบนั ทีสนบัสนุนภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถา้มี) ตลอดจนสอดคลอ้งกบักรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลียนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกาํหนดวิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ ์สภาสถาบนัเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมของสมาชิก

ทุกกลุ่มในสถาบนั และมีการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ทีกาํหนดแลว้ให้รับทราบทวักนัทงัอาจารย ์

เจา้หนา้ที นกัศึกษา ตลอดจนผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูป้กครอง ชุมชน ผูใ้ชบ้ริการและสงัคมโดยรวม  
 

มาตรฐานและเอกสารทีเกยีวข้อง 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  สาํนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. หลกัการอุดมศึกษา  

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบท ี1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 

.  องค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งชี และเกณฑ์การประเมนิ 
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ตวับ่งชี  จาํนวน  ตวับ่งชี  คือ 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 

ตวับ่งชีที .     : กระบวนการพฒันาแผน 
 

ชนิดของตวับ่งชี  : กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี : สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ในการดาํเนินพนัธกิจหลกั สถาบนัอุดมศึกษา

จาํเป็นต้องมีการกาํหนดทิศทางการพัฒนาและการดาํเนินงานของสถาบัน เพือให้สถาบันดาํเนินการ

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรือจุดเนน้ มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยงัยืน ดงันัน สถาบนั

ตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนมีการพฒันาแผนกลยุทธ์และแผนดาํเนินงานเพือเป็นแนวทางใน 

การดาํเนินงานของสถาบนั  

 ในการพฒันาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลกัษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแลว้ 

จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพทีเกียวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ  รวมถึงทิศทางการพฒันา

ประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และการเปลียนแปลงของกระแสโลก ทงันี เพือให้การ

ดาํเนินงานของสถาบนัเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ เป็นทียอมรับ และสามารถตอบสนองสงัคมในทิศทางทีถูกตอ้ง

เหมาะสม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :    

1.  มีการจดัทาํแผนกลยทุธที์สอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเป็นแผนทีเชือมโยงกับปรัชญาหรือปณิ ธานและ

พระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี 

ฉบบัที  (พ.ศ.  - ) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที  (พ.ศ.  - ) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน 

การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.  มีตวับ่งชีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการประจาํปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี เพือวดั

ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจาํปี 

5.  มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ 

6.  มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีของแผนปฏิบติัการประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพือพิจารณา  
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7.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  ครัง และรายงาน

ผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพือพิจารณา 

8.  มีการนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  
 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

 หรือ    ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

 หรือ  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

8  ขอ้ 
 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
 

. มกีารจดัทําแผนกลยุทธ์ทีสอดคล้องกบันโยบายของสภาสถาบัน โดยการมส่ีวนร่วมของบุคลากรใน    

    สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนทีเชือมโยงกบัปรัชญาหรือปณธิานและ   

    พระราชบัญญัตสิถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา 

    ระยะยาว 15 ปี ฉบับที  (พ.ศ. - ) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที  

    (พ.ศ. - )   

1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน  หากสถาบันได้กาํหนดปรัชญาหรือ

ปณิธานอยูแ่ลว้ตงัแต่เริมตน้  สถาบนัควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยงัมีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์

ในปัจจุบันของสถาบนัหรือไม่  หากเหมาะสมตอ้งดาํเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบนัและ  ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งไดรั้บทราบโดยทวักนั 

1.2 หากตอ้งมีการปรับแกป้รัชญาหรือปณิธานของสถาบนัตามสภาพการณ์ทีเปลียนไป  ควร

เป็นการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกนัทงัผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที  เพือเป็นทียอมรับของทุกฝ่าย 

อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานทีไดก้าํหนด ร่วมกนั 

และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ 

สภาสถาบนั พระราชบญัญติัสถาบนั จุดเน้นของสถาบนั และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทงัหลกัการและ

มาตรฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ 

สภาสถาบนัและกลยุทธ์สอดคลอ้งกนัในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นทีไม่สอดคลอ้งควรพิจารณา

ปรับแกใ้หส้อดคลอ้ง 

1.4 มีการจดัตงัคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยุทธ์ (strategy) เพือนาํสถาบนัไปสู่ความสาํเร็จ 

ทีพึงประสงค์ ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ (vision) พนัธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวตัถุประสงค์
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(objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity)  และ 

ภยัคุกคาม (threat)  เพือนาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธที์ชดัเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบนั  อนัไดแ้ก่ 

การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

วิสยัทศัน์และแผนกลยทุธที์สถาบนักาํหนดควรผา่นการประชาพิจารณ์ร่วมกนัจากทงัผูบ้ริหาร  อาจารยแ์ละ

เจา้หนา้ที  เพือใหเ้กิดการยอมรับของทุกฝ่าย อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตาม

ความมุ่งหวงัของสถาบนั และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1  มีการชีแจงทาํความเข้าใจกับผูบ้ริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ

เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกาํหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น

ทางการ 

.    มีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน

และมีการมอบหมายอยา่งเป็นทางการ 
 

3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตกิารประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวจิยั  การบริการทางวชิาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  

3.1 มีการจดัทาํแผนทีกลยุทธ์ (Strategic map) เพือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน

ปฎิบติัการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจดัทาํรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างแผนกลยุทธ์กบัแผนปฏิบติั

การประจาํปีทงั 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 
 

4. มตีวับ่งชีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิารประจาํปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี เพือวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตักิารประจาํปี 

4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี (KPI) พร้อมทังเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชีทีจะใช้ว ัด

ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี ทงันี ควรจดัทาํพร้อมกบั การ

จดัทาํแผนกลยทุธ ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี 

.  มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีผูที้เกียวขอ้งในการดาํเนินการ

ตามตวับ่งชีเข้ามีส่วนร่วมในการจดัทาํตวับ่งชีและค่าเป้าหมาย เพือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อนัจะ

นาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีไดก้าํหนดร่วมกนั 
 

5.  มกีารดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ 

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทัง 4 พันธกิจเพือใช้เป็น 

แนวทางการดาํเนินงานและสร้างความเชือมนัว่าไดมี้การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานในเวลาทีเหมาะสม 
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6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพอืพจิารณา  

มีการพฒันาระบบการติดตามการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และ

ควรมีการรายงานผลการดาํเนินตามตวับ่งชีเทียบกบัค่าเป้าหมายเสนอต่อผูบ้ริหาร ในช่วงเวลาหนึง ๆ เช่น  

3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาํเสนอแนวทางการแกไ้ข

ปรับปรุง 
 

7.  มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและสภาสถาบันเพอืพจิารณา 

มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี การ

ดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนาํผลการประเมินทีได้บรรจุเข้าวาระเพือพิจารณาในที

ประชุมผูบ้ริหารสถาบนัและทีประชุมสภาสถาบนัเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 
 

8.  มกีารนําผลการพจิารณา ข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัตกิารประจาํปี 

8.1  มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะทีได้รับมา และ 

มีการจดัทาํแผนการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

.  มีการนาํแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจาํปีทีไดรั้บการปรับปรุงเสนอสภาสถาบนั 

 

 

 
 

หลกัการ 

พนัธกิจทีสาํคญัทีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจัดกิจกรรม  การเรียน 

การสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรทีกาํหนด การเรียนการสอน 

ในยุคปัจจุบนัใช้หลกัการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ ดงันัน พนัธกิจดังกล่าว 

จึงเกียวขอ้งกบัการบริหารจัดการหลกัสูตรและการเรียนการสอน เริมตังแต่การกาํหนดปัจจัยนาํเขา้ทีได้

มาตรฐานตามทีกาํหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ทีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนทีอาศยัหลกัการร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งทัง

ภายในและภายนอกสถาบนั  

ดงันนั จึงจาํเป็นตอ้งมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ทีใชใ้น

การผลิตบณัฑิต ไดแ้ก่ (ก) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาอาจารย ์

องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑติ 
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(ค) สือการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อืน (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) 

สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ

นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอืนตามทีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามทีกฎกระทรวง  

ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  กาํหนด 
 

มาตรฐานทีเกยีวข้อง 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  สาํนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรือง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.  

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการ  

9. แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.   สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.  สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)  
 

ตวับ่งชี  จาํนวน  ตวับ่งชี คือ 

2.1      ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

2.2      อาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

2.3      อาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

2.4      ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

2.5     หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.6     ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

2.7     ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

2.8     ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจดัใหก้บันกัศึกษา 
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ตวับ่งชีที .     : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
 

ชนิดของตวับ่งชี   : กระบวนการ   
 

คาํอธิบายตวับ่งชี : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าทีพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและความพร้อมของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวิชาการ

และวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลัก สูตรอย่างสมํา เสมอตามหลัก เกณฑ์และตัว บ่ง ชีของ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี 

การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อการเปลียนแปลง 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :  

 1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัทีกาํหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบทีกาํหนด 

 2.  มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัทีกาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และดาํเนินการตามระบบทีกาํหนด 

 3.  ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งชีผลการดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชา เพือการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน” กรณีทีหลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชีกลางทีกาํหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับ

หลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพทีเกียวขอ้งดว้ย  

(หมายเหตุ : สําหรับหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรับปรุงทียงัไม่ได้ดาํเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

 4.  มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทงัขอ้  ขอ้  และขอ้  

ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งน้อยตามกรอบเวลาทีกาํหนด

ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรทีดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัให้การดาํเนินงานตามตวับ่งชีในขอ้  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ขอ้แรกและ

อยา่งนอ้ยร้อยละ  ของตวับ่งชีทีกาํหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร   

 5.  มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทงัขอ้  ขอ้  และขอ้  

ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้  กรณี
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หลกัสูตรทีดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกาํกับให้การ

ดาํเนินงานตามตวับ่งชีในขอ้  ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งชีและทุกหลกัสูตร  
 

หมายเหต ุ : 

1.  การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นบัหลกัสูตรทีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในรอบปีการศึกษาทีทาํการประเมิน สาํหรับการนบัหลกัสูตรทงัหมดใหน้บัหลกัสูตรทีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิด

สอนทุกระดบัปริญญา โดยนบัรวมหลกัสูตรทีงดรับนกัศึกษา แต่ไม่นบัรวมหลกัสูตรทีสภาสถาบนัอนุมติัให้

ปิดดาํเนินการแลว้ 

2.  การนบัจาํนวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 8 ให้นับตามจาํนวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษา

นนัๆ และนบัทงันกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทงัในทีตงัและนอกทีตงั 

3.  คณะกรรมการรับผดิชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีรับผิดชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรือ

เสนอปรับปรุงหลกัสูตร หรือเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการทีรับผิดชอบบริหารหลกัสูตรให้เป็นไป

ตามรายละเอียดหลกัสูตรทีสภามหาวิทยาลยัอนุมติั ซึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทงัหมดหรือต่างชุดก็ได ้
 

เกณฑ์การประเมนิ  : 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

ครบ 5 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
 

. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิีกาํหนดโดย   

    คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบทีกาํหนด 

1.1 มีการกาํหนดวิธีการหรือขนัตอนในการดาํเนินการเพือเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุง

หลกัสูตรและกาํหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการทีรับผิดชอบพิจารณาหลกัสูตรใหม่และหลักสูตร

ปรับปรุง  คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรควรประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทีมีความเชียวชาญและ

ประสบการณ์ในสาขาวิชานนั ๆ 

1.2 การเปิดหลกัสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความตอ้งการบณัฑิตในสาขาวิชานัน ๆ ในตลาด

งานว่ามีมากนอ้ยเพียงใด  การผลิตบณัฑิตสาขาวิชานัน ๆ สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติหรือไม่  สถาบันมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชานัน ๆ หรือไม่  

นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจาํเป็นแลว้ ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการดาํเนินการของ

หลกัสูตรใหม่และคาํนวณจุดคุม้ทุนประกอบการขออนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  55 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานัน ๆ 

ความคิดเห็นจากบณัฑิตและผูป้ระกอบการทีรับบณัฑิตเขา้ทาํงานเพือใหท้ราบจุดทีควรปรับปรุงหลกัสูตร 

1.4 มีการเสนอหลกัสูตรใหม่หรือหลกัสูตรทีปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบทีสถาบนั

กาํหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เป็นตน้  และนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ

พิจารณาอนุมติั 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มทีคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษากาํหนด และนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  วนันบัจากวนัทีสภา

สถาบนัอนุมติั 
 

.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบทีกาํหนด 

 .  มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์  ขันตอนการดาํเนินงานและการอนุมติัการปิดหลกัสูตร โดย

พิจารณาหลกัสูตรทีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการบณัฑิตในตลาดงาน  หลกัสูตรทีมีผูส้มคัรเรียนน้อย หรือ

หลกัสูตรทีองคค์วามรู้ลา้สมยัไม่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ เป็นตน้  

 .  เมือหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรืองผ่านการอนุมัติของ

คณะกรรมการต่างๆ ตามทีสถาบนักาํหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นตน้ และ

เสนอสภาสถาบนัเพือพิจารณาอนุมติั รวมทังแจ้งสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  วนั 

นบัจากวนัทีสภาสถาบนัอนุมติั 

 

. ทุกหลกัสูตรมกีารดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอดุมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตามตัวบ่งชีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา เพือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน   การสอน กรณีทีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชีกลางทีกําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับ

หลกัสูตรสาขาวชิาชีพต้องได้รับการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองค์กรวชิาชีพทีเกยีวข้องด้วย  

           .  หลกัสูตรทุกหลกัสูตรทีเปิดสอนตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และยงัต้อง

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์ ตลอดระยะเวลาทีมีการจดัการเรียนการสอน 

                  .   มีการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีการประกนั

คุณภาพหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนือง โดยกาํหนดตัวบ่งชีและเกณฑ์การประเมิน 

ทีสะท้อนการดาํเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีทีหลกัสูตรใดยงัไม่มี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชีกลาง)  ทังในประเด็นการบริหาร

หลกัสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย ์การบริหารบุคลากรสนับสนุน 
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การเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตวับ่งชีทีกาํหนด และรายงาน

ผลการดาํเนินการต่อผูเ้กียวขอ้งและสาธารณชน   

               .  สําหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบ้ริหารหลกัสูตรควรทาํการศึกษาอย่างละเอียดและ

รอบคอบเกียวกบัหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดของการรับรองหลกัสูตร ทงันี คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร

ควรมีผูท้รงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร และ

ดาํเนินการให้หลกัสูตรไดรั้บการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพทีเกียวขอ้งก่อนการรับนักศึกษาและ

จดัการเรียนการสอน และดาํเนินการขอรับรองตามกาํหนดเวลาอยา่งต่อเนือง 
 

. มคีณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทังข้อ  ข้อ  และข้อ  ข้างต้น

ตลอดเวลาทีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาทีกําหนดใน

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ  กรณหีลกัสูตรทีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

จะต้องควบคุมกาํกบัให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีในข้อ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ข้อแรกและอย่างน้อย

ร้อยละ  ของตวับ่งชีทีกาํหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร   

         .  สร้างกลไกกาํกบัดูแลให้ทุกหลกัสูตรดาํเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาทีจดัการศึกษา โดยจดัใน

รูปของคณะกรรมการ  ทงันี อาจเป็นชุดเดียวกบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที

มีอยู ่หรือแต่งตงัคณะกรรมการรับผดิชอบโดยเฉพาะ 

          .   จดัให้มีการประเมินผลการดาํเนินงานทุกหลกัสูตรตามตวับ่งชีและเกณฑ์ทีกาํหนดอย่าง

นอ้ยทุกปีการศึกษา เพือวดัคุณภาพของการดาํเนินการหลกัสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 

 .   มีการกาํหนดระบบการรายงานผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีทีกาํหนดของแต่ละหลกัสูตร  

โดยอาจจดัทาํเป็นแบบฟอร์มใหผู้รั้บผดิชอบกรอกขอ้มลูตวับ่งชี  วิเคราะห์ผลการประเมิน  และแนวทางการ

ปรับปรุงหรือพฒันาเสนอต่อคณะกรรมการทีเกียวขอ้ง 
 

. มคีณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทังข้อ  ข้อ  และข้อ  ข้างต้น

ตลอดเวลาทีจดัการศึกษา และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมนิในข้อ  กรณหีลกัสูตรที

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุมกาํกับให้การดําเนินงานตาม

ตวับ่งชีในข้อ  ผ่านเกณฑ์การประเมนิครบ ทุกตวับ่งชีและทุกหลกัสูตร  

คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรทุกหลกัสูตร ดาํเนินการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรตาม

ผลการประเมินทีไดจ้ากขอ้  จนทาํให้ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตวับ่งชีผ่านเกณฑ์การ

ประเมินครบทุกตวับ่งชีและทุกหลกัสูตร 
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6. มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหว่างสถาบันกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนทเีกยีวข้องกบั

วชิาชีพของหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจาํนวนหลกัสูตรวชิาชีพทังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ

กลุ่ม ค1 และ ค2) 

คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรในเกณฑ์ข้อ  และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ

ภาควิชา ควรมีองคป์ระกอบของผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทีมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง

กบัวิชาชีพของหลกัสูตร เพือให้ได้ความคิดเห็นเกียวกับความรู้ความสามารถและทักษะทีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังานจริงทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนสามารถออกไปปฏิบติังานไดจ้ริงเมือสาํเร็จการศึกษา 
 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการวิจัยทีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จาํนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหลกัสูตรทังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบนัทีอยู่ในกลุ่มเฉพาะทางทีเน้นระดบับณัฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจยัขนัสูงและผลิต

บณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า

ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าครึงหนึง โดยหลกัสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผนก เพือให้

สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถาบนั  โดยอาจพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทแผนก  เพือจูงใจ

นกัศึกษา 
 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการวิจัยทีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 

มีจํานวนนักศึกษาทีศึกษาอยู่ ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทังหมดทุกระดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบนัทีอยู่ในกลุ่มเฉพาะทางทีเน้นระดบับณัฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจยัขนัสูงและผลิต

บณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทีเนน้การ

วิจยัใหม้ากกว่าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเท่านนั  แต่ตอ้งดาํเนินการใหมี้จาํนวนนักศึกษาในหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษาทีเน้นการวิจยัมากพอ เพือผลิตบัณฑิตทีมีทกัษะการวิจยัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศ 

 

ตวับ่งชีท ี 2.2  : อาจารยป์ระจาํทีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 

ชนิดของตวับ่งชี    : ปัจจยันาํเขา้   
 

คาํอธิบายตวับ่งชี : การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดทีตอ้งการบุคลากร

ทีมีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพือปฏิบติัพนัธกิจสาํคัญของสถาบนัใน การผลิต

บณัฑิต ศึกษาวิจยัเพือการติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาองคค์วามรู้ ดงันัน สถาบนัจึงควร

มีอาจารยที์มีระดบัคุณวุฒิทางการศึกษาในสดัส่วนทีเหมาะสมกบัพนัธกิจหรือจุดเนน้ของสถาบนั 
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เกณฑ์การประเมนิ    :  เกณฑก์ารประเมินจากแนวทางต่อไปนี 

 ใชก้ารแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 โดยใช้

เกณฑ ์ 

 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอกทีกาํหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  = ร้อยละ  ขึน

ไป 
 

สูตรการคาํนวณ  :  
 

1. คาํนวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   

             
 

2. แปลงค่าร้อยละทีคาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม  
 

                      

คะแนนทีได ้   =       

 
 

หมายเหต ุ  : 

1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดบัคุณวุฒิทีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีทีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมี้หลกัฐานการสาํเร็จการศึกษาภายในรอบ

ปีการศึกษานนั ทงันี อาจใชคุ้ณวุฒิอืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดส้าํหรับกรณีทีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอืน

ทีเหมาะสมกว่า ทงันี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.  การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษาและนับทงัทีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

ในกรณีทีมีอาจารยบ์รรจุใหม่ให้คาํนวณตามเกณฑ์อาจารยป์ระจาํทีระบุในคาํชีแจงเกียวกบัการนับจาํนวน

อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ หนา้ 7 
 

ตวับ่งชีที 2.3       : อาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตวับ่งชี    : ปัจจยันาํเขา้   
 

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ 

ทีจะต้องส่งเสริมให้อาจารยใ์นสถาบันทาํการศึกษาวิจัยเพือแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์

สาขาวิชาต่างๆ อยา่งต่อเนือง เพือนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน รวมทงัการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ 

การดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเป็นสิงสะทอ้นการปฏิบติังานดงักล่าวของอาจารย ์ตามพนัธกิจของสถาบนั 

                       ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x   

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอกทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม    

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 

           จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด 
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เกณฑ์การประเมนิ   : เกณฑก์ารประเมินจากแนวทางต่อไปนี 

 ใชก้ารแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหวา่ง  –   โดย

ใชเ้กณฑด์งันี 

ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์

รวมกนั ทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึนไป 
 

สูตรการคาํนวณ   :  
 

1. คาํนวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ   =    

             

 

2. แปลงค่าร้อยละทีคาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม  

                      

คะแนนทีได ้   =       

 

 
 

หมายเหตุ : การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทงัทีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

ตวับ่งชีที 2.6  : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตวับ่งชี    : กระบวนการ  
  

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นไปตามแนวทางทีกาํหนดใน

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

มีการจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีเหมาะสมและยดืหยุน่ โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบนั หรือ

ชุมชนภายนอก มีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีนึกถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของนกัศึกษา ซึงเป็นเรืองทีสาํคญั

มากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของนกัศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ 

ในห้องปฏิบติัการ รวมทังมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจดัสัมมนา จดัประชุม 

เชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (internet) และ 

มีหอ้งสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ทีเพียงพอสาํหรับการศึกษาหาความรู้เพิมเติมไดด้ว้ยตนเอง 

 

 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ           x   

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

ทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม    

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ                                         x 100 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด 
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เกณฑ์มาตรฐาน   :     

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุก

หลกัสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีกาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

3. ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาทีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการ

ปฏิบติัทงัในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวิจยั 

4. มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา 

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

5. มีการจดัการเรียนรู้ทีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพือพฒันาการเรียน

การสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู ้เ รียนทีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

สิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาตอ้ง 

ไม่ตาํกว่า .  จากคะแนนเต็ม  

7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

เกณฑ์การประเมนิ   :   

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ   

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

7 ขอ้ 
 

หมายเหต ุ  : 

1. มหาวิทยาลยัหรือคณะจะตอ้งประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอน

และสิงสนบัสนุน การเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน้ รายวิชาทีไม่มีการเรียนการสอนในชนัเรียน

หรือในห้องปฏิบติัการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การคน้ควา้อิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ

วิทยานิพนธ ์เป็นตน้ 

2. งานวิจยัเพือพฒันาการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง งานวิจยัของผูส้อนของสถาบนั 

ทีไดพ้ฒันาขึน และนาํไปใชใ้นการพฒันาวิธีการสอน 

กรณีหลกัสูตรทีไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตอ้งมีการ

จัดทาํรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 

ภาคการศึกษาดว้ย 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  61 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
 

.  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญัทุกหลกัสูตร  

                                    .   มีการพฒันาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนทีมีความยืดหยุ่น และ

หลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน  ยอมรับความสามารถทีแตกต่างและ

วิธีการเรียนรู้ทีหลากหลายของผูเ้รียน  เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนทีเน้น

การคิดวิเคราะห์  การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทังการสร้างหรือพฒันาความรู้ 

ใหม่ๆ ดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนมีบทบาทในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบติัจริง 

ชีแนะแหล่งขอ้มูลความรู้  จัดการเรียนการสอนและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนเกิด  

ความสมัฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

                           .   มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จดัให้มีชั วโมง

ปฏิบติัการ อภิปรายกลุ่ม สมัมนา ทาํกรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจยั เรียนรู้นอกสถานที รวมทงัฝึกงานและ

ฝึกประสบการณ์ 

                           .   มีการกาํหนดตวับ่งชีความสาํเร็จของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใน

แต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสาํเร็จเพือนาํมาปรับปรุงการเรียน การสอนให ้

มีประสิทธิภาพ 
 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน 

แต่ละภาคการศึกษา ตามทีกาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   2.1  อาจารยจ์ดัทาํรายละเอียดของรายวิชาทีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ

รายวิชาระบุรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไปนีเป็นอยา่งนอ้ย 

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมือผูเ้รียนไดเ้รียนรายวิชา

เสร็จสินแลว้ โดยเนน้พฤติกรรมทีเป็นผลจากการเรียนรู้ ซึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ลกัษณะและการดาํเนินการ  เป็นการระบุคาํอธิบายรายวิชา จาํนวนชั วโมง  

การสอน และการใหค้าํปรึกษา 

- การพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เป็นการอธิบายความรู้หรือทกัษะทีรายวิชา

มุ่งหวงัทีจะพฒันาผูเ้รียน   วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทีกาํหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

- แผนการสอนและการประเมินผล  ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือ

เนือหาทีจะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สือการสอนทีใชแ้ละวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหวัขอ้หรือ

เนือหานนัๆ  
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- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร หนงัสือ ตาํราทีทนัสมยัทีใช้

ประกอบการเรียนการสอน รวมทังแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนทีช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือ

ประสบการณ์เชิงปฏิบติัแก่ผูเ้รียน 

- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  มีการประเมิน

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชข้อ้มูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผูเ้รียน ความเห็นของทีม

ผูส้อน ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และจากการสงัเกตการณ์ เป็นตน้ 

2.2  อาจารยผ์ูส้อนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผูเ้รียนในคาบแรก 

ทีพบผูเ้รียน 

2.3  การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทงัในระหว่างภาคการศึกษา

(formative evaluation) และเมือสินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)  
 

3.  ทุกหลกัสูตรมรีายวชิาทีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทัง

ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวจิยั 

                         3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรกาํหนดให้ทุกหลกัสูตรต้องมีรายวิชาทีส่งเสริม 

ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทังในและนอกชันเรียน อาทิ จัดให้มีชั วโมง

ปฏิบติัการ อภิปรายกลุ่ม สมัมนา ทาํกรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจยั เรียนรู้นอกสถานที รวมทงัฝึกงานและ

ฝึกประสบการณ์ 

                        3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพฒันาการของผูเ้รียนทีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการปฏิบติัจริงของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหลงัจบหลกัสูตร 
 

4.  มกีารให้ผู้มปีระสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

ทุกหลกัสูตรควรมีการออกแบบให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชน

ภายนอกในดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ เพือใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงการนาํความรู้ทางทฤษฎีไปใชใ้นทางปฏิบติัและมี

ความรู้ทางวิชาการทีทนัสมยั การดาํเนินการนีอาจทาํโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารยพิ์เศษสอนทัง

รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นาํนักศึกษาฟังการบรรยายและเยียมชมหน่วยงานหรือสถานทีภายนอก

สถาบนั ใหน้กัศึกษาฝึกงานหรือปฏิบติังานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นตน้ 
 

5.  มีการจัดการเ รียนรู้ทีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพือ พัฒนา  

        การเรียนการสอน 

5.1 อาจารยค์วรพฒันากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาทีรับผดิชอบ

อยา่งต่อเนือง ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนทีผ่านมา โดย
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การทาํวิจยัในชนัเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทงัการประเมินผล การเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงดา้นใด อยา่งไร   

5.2 ควรจดัเวทีการสมัมนา หรือการแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการวิจยัและประสบการณ์

การจดัการเรียนการสอนระหว่างอาจารยเ์พือการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนเป็นประจาํอย่าง

ต่อเนือง 
 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิาต้องไม่ตํากว่า .  จาก

คะแนนเตม็  

เมือสินภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อคุณภาพ  

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ  

ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ทีใช้ในห้องเรียน  คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการ  หนงัสือ ตาํรา และสิงพิมพใ์นหอ้งสมุด เป็นตน้  นาํผลการประเมินความคิดเห็น

ดัง ก ล่ า วข้าง ต้นไ ปป รั บป รุง ก ระ บว น กา รเ รี ยน ก า ร สอ น และสิ ง สนับสนุ นก าร เ รีย น รู้  โด ย มี 

การระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถดัไปดว้ยว่า มีการนาํการประเมินความคิดเห็นของ

ผูเ้รียนมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนอยา่งไร 
 

7.  มกีารพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล การเรียนรู้ ทุก

รายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 

สถาบนัหรือคณะวิชาควรมีการตงัคณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตร ทาํหนา้ทีต่อไปนี  

- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ้   เพือตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์   

- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลกัสูตร  

ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเ้รียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนทีเกียวขอ้ง หรือ

เสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดบัทีสูงขึน 

- ดูแลใหก้ารดาํเนินการหลกัสูตรไดรั้บการประเมินโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูเ้รียน

ปัจจุบนั และผูที้กาํลงัจะสาํเร็จการศึกษาหรือศิษยเ์ก่า และกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑ์และกรอบเวลา 

ทีกาํหนดทุกปีการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร  

ตามหลกัฐานจากผลการประเมินของผูเ้รียน / ของผูที้กาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา / ของผูป้ระเมินอิสระ และ 

ของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งต่อเนือง 
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ตวับ่งชีที 2.7  : ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑติ 
 

ชนิดของตวับ่งชี   : กระบวนการ   
 

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  คุณลกัษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบติัทีพึงประสงค์ซึงผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติของแต่ละหลกัสูตร และคุณลกัษณะของบณัฑิตตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต คุณลกัษณะตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะทางปัญญา

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต อาจมี 

ความแตกต่างกนัตามลกัษณะอาชีพหรือบริบทของผูใ้ช ้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

หรือทีมีลกัษณะเพิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจดัการ การเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน การกา้วทนั

วิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา หรือผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรทีเนน้การวิจยั ควรมีคุณลกัษณะเพิมเติมดา้นความเป็น

นักวิชาการ การเป็นผูน้าํทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดา้นการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาํเสนอ

ผลงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัวไป   :      

1. มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค์ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอย่างน้อย

สาํหรับทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร  

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน การวดัผล

การศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนทีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค์   ตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทงัดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณทีเอือ

ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม

การประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการในทีประชุมระหว่างสถาบนั หรือทีประชุมระดบัชาติ

หรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาทีจดั

โดยสถาบนั 
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เกณฑ์การประเมนิ   : 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
 

1. มกีารสํารวจคุณลกัษณะของบัณฑติทีพงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ อย่างน้อยสําหรับทุก

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร  

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรตอ้งสาํรวจหรือวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิตเกียวกับคุณลกัษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพือนาํข้อมูลมาใชใ้นการปรับปรุง

หลกัสูตรหรือจดัการเรียนการสอนเพือใหไ้ดบ้ณัฑิตทีสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตให้มากทีสุด โดย

นาํขอ้มลูจากการสาํรวจมาบูรณาการร่วมกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลกัษณะของ

บณัฑิตทีจาํเป็น และเหมาะสมกบัสาขาวิชา ระดบัการศึกษา เพือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต โดยคาํนึงถึงความทนัสมยัของหลกัสูตรทีตอ้งสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ 

หรือระดบันานาชาติดว้ย  มีการกาํหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบณัฑิตระหว่างผูส้อนร่วมกนั และเผยแพร่ให ้

ผูที้รับผดิชอบในการผลิตบณัฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกนัพฒันานกัศึกษา 
 

2. มกีารนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

2.1 คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 

และนาํขอ้มูลจากผลการสาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิตมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร  โดยเฉพาะ

ประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สือการศึกษา และ 

การประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรมีการวางระบบการประกนัคุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนระดบัหลกัสูตร โดยอาจมีการเชือมโยงรายวิชากบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีกาํหนด เพือให้

ผูส้อนแต่ละวิชาไดรั้บรู้และถือเป็นภาระหนา้ทีทีตอ้งพฒันาผูเ้รียนในทกัษะทีจาํเป็นของรายวิชานันๆ  อาจมี

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้

ในหอ้งเรียนกบันอกหอ้งเรียน ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพือใหมี้ทกัษะการปฏิบติังาน

ในโลกแห่งการทาํงานจริงได ้



66                                    คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรมีการวางระบบการกาํกบัติดตามการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที์จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา มีการประชุมวิพากษ์

การจดัการเรียนการสอน สือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพือใหผู้ส้อนไดข้อ้มูลในการปรับปรุงตนเอง

จากเพือนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลทีสะทอ้นทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน  เนน้การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขนัสูง 

ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลทีหลากหลาย สะทอ้นความสามารถในการปฏิบติังาน (performance) ของผูเ้รียน 

โดยเฉพาะทกัษะการเรียนรู้ทีใชว้ิจยัเป็นฐาน 

2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรในการ

แลกเปลียนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปั้ญหาร่วมกนัสาํหรับผูเ้รียนทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา

เป็นพิเศษ 
 

3. มกีารส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณทีเอือต่อการ

พฒันาคุณลกัษณะของบัณฑติ 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรควรมีการวางแผนการจดัหางบประมาณ หรือ

ทรัพยากรทีสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมคุณลกัษณะของบณัฑิตอยา่งเพียงพอ  

3.2   หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สือเทคโนโลยีทาง

การศึกษาเพือใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง อาจมีการจดัทาํเวบ็ไซตเ์พือใหน้กัศึกษาและอาจารยมี์

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพือให ้

การเรียนรู้เกิดขึนไดทุ้กที ทุกเวลา 
 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีประชุมระหว่างสถาบัน หรือทีประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ปรแกรมการประชุมวิชาการทีเกิดขึนในทีต่าง ๆ ทงัใน

ประเทศและต่างประเทศใหน้กัศึกษารับรู้ 

4.2 มีการจดัหางบประมาณใหน้กัศึกษามีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการทงัภายใน

สถาบนัหรือนอกสถาบนั 

4.3 หากเป็นไปได ้อาจมีการกาํหนดเป็นเงือนไขใหน้กัศึกษาตอ้งมีโอกาสเขา้ร่วมประชุม

วิชาการระดบัชาติทุกปี หรือระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 ครังในระหว่างการศึกษา 

4.4 ในระดบัชนัเรียน ผูส้อนมีการฝึกทกัษะการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน 

ให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ทีประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการ 

ใหไ้ดรั้บการคดัเลือกไปเผยแพร่   
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5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทีจัดโดย

สถาบัน 

.  มีการจดัหางบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมทีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นกัศึกษา และจดักิจกรรมอยา่งต่อเนือง ทงักิจกรรมภายใตห้ลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 .  มีการกาํหนดเงือนไขให้นักศึกษาตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของสถาบนั โดยมีการประเมินผลทีเป็นรูปธรรม ซึงผลการประเมินควรเป็นปัจจยัสาํคญัต่อผลการเรียน หรือ

ต่อการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 
 

6. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา และ

มกีารรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวชิาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบนั องคก์รภาครัฐ และเอกชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือนักวิชาการ

มาใหค้วามรู้ หรือใหข้อ้มลูเกียวกบัประเด็นวิจยัทีตอ้งการใหน้กัศึกษาจดัทาํเป็นหัวขอ้วิทยานิพนธ์ประมาณ

ภาคเรียนละ  ครัง เพือให้นักศึกษาไดจ้ดัทาํขอ้เสนอโครงการวิจยัทีสนองความตอ้งการของหน่วยงานที

เกียวขอ้ง 

6.2 ประชาสมัพนัธแ์หล่งทุนวิจยัจากหน่วยงานต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบ และมีการพฒันา

ทกัษะการจดัทาํขอ้เสนอโครงการวิจยัทีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาของการสมคัรทุน 

6.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ 

ทีเกียวขอ้ง เพือขอทุนสนบัสนุนการวิจยั 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ ์อาจมีการแต่งตงักรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทีเกียวขอ้ง

กบัประเด็นวิจยัของนกัศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพือใหรั้บรู้ผลงานวิจยั และนาํผลไปใชป้ระโยชน ์

6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจดัทาํเป็นข่าว

เพือเผยแพร่ตามสือวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และอาจจดัทาํบทคดัยอ่งานวิจยัเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ไปยงั

สถาบนัหรือองค์การทีเกียวขอ้ง หรือนาํออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสทีกาํลงัเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ทีเป็นปัญหา และสามารถใชค้าํตอบจากผลการวิจยัทีนกัศึกษาผลิตไปช่วยชีแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาได ้

6.6 มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ทีมีบุคคลหรือหน่วยงานนําไปใช้

ประโยชน์ โดยอาจใชว้ิธีการสืบคน้การอา้งอิง หรือการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาต ิ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

7.1 ผูส้อนอาจมอบหมายใหน้กัศึกษาอ่านบทความวิจยัทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ มีการ

วิพากษบ์ทความ การสงัเคราะห์ความรู้จากบทความวจิยัในรายวิชาต่าง ๆ 

7.2 จดัหลกัสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเกียวกบัการจดัทาํบทความวิจยัเพือ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะการจดัทาํบทความ 
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7.3 อาจมีการตังคลินิกให้ความช่วยเหลือในการทาํบทความวิจยั รวมทงัการแปลเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

7.4 สนบัสนุนใหน้กัศึกษาจดัทาํบทความวิจยัจากผลการวิจยับางส่วน ทีสามารถตีพิมพ์

เผยแพร่ได้ ส่งไปยงัวารสารต่าง ๆ ในระหว่างการทาํวิทยานิพนธ์นําบทความวิจัยของนักศึกษาทีได้รับ 

การคดัเลือกหรือไม่ไดรั้บการคดัเลือกให้ตีพิมพเ์ผยแพร่มาเรียนรู้ร่วมกนัในชนัเรียน และมีการวิพากษ์เพือ

การเรียนรู้ร่วมกนั 
 

ตวับ่งชีที 2.8       :     ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจดัให้กบั   

   นักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งชี   :       ผลผลิต  

คาํอธบิายตวับ่งชี  :  คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาเป็นคุณลกัษณะทีพึงประสงคแ์ละเป็น 

ปัจจยัสาํคญัของคุณภาพบณัฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทงัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต และสงัคมดงันนั สถาบนัจึงควรมีการ

วดัระดบัความสาํเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทีสถาบนัจดัใหก้บันกัศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษาทีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษาทีตอ้งการ

ส่งเสริมตามขอ้  ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้กียวขอ้งทราบอยา่งทวัถึงทงัสถาบนั 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทีกาํหนดในขอ้ 

 โดยระบุตวับ่งชีและเป้าหมายวดัความสาํเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตวับ่งชี

และเป้าหมายทีกาํหนดในขอ้  โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ  ของตวับ่งชี 

5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมทีเกียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดา้น

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ  
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เกณฑ์การประเมนิ   : 
 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  3 

ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้ 
 

หมายเหตุ : 

1. การยกยอ่งชมเชยประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม หากดาํเนินการในระดบัมหาวทิยาลยั

ตอ้งมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั อย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัหรือเขา้ร่วมการ

คดัเลือกทีมาจากหลากหลายสถาบนั (ตงัแต่ 3 สถาบนัขึนไป) 

2. หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่าขึนไป 

(เช่น ระดับจังหวดั) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษทัมหาชนทีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์ หรือองค์กรกลางระดบัชาติทงัภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ 

สภาวชิาชีพ) 

 
 

 

 

หลกัการ 

การดาํเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมทีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพือให้

นักศึกษาเป็นบณัฑิตทีมีคุณสมบติัพร้อม นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนทีจดัขึนตามหลกัสูตร 

กิจกรรมการพฒันานักศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่าซึง

สถาบนัจดัขึนให้สอดคลอ้งกบัความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (2)  

การจดักิจกรรมนกัศึกษาทีดาํเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึงไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบนั ทงันี

เพือใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค์

ไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

รวมทงัทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

มาตรฐานและเอกสารทีเกยีวข้อง 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 สาํนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

องค์ประกอบท ี   กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
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3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. มาตรฐานกิจการนกัศึกษา พ.ศ. 2541 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 

ตวับ่งชี จาํนวน 2 ตวับ่งชี คือ 

3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูข่าวสาร 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
 

ตวับ่งชีที .     : ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ชนิดของตวับ่งชี   : กระบวนการ   
 

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการดา้นต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษยเ์ก่าอย่าง

ครบถว้น โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี (1) การบริการดา้นการแนะแนวและการให้คาํปรึกษา ทงัดา้น

วิชาการและการใชชี้วิต (2) การบริการดา้นขอ้มลูข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษยเ์ก่า เช่น ทุน

กูย้มืการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจดัหางานแหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอ้มูล

ข่าวสารความเคลือนไหวในและนอกสถาบนัทีจาํเป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (3) การจดัโครงการเพือ

พฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในรูปแบบต่างๆ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :        

1. มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา 

2. มีการจดับริการขอ้มลูข่าวสารทีเป็นประโยชนต่์อนกัศึกษา  

3. มีการจดักิจกรรมเพือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา 

4. มีการจดับริการขอ้มลูข่าวสารทีเป็นประโยชนต่์อศิษยเ์ก่า  

. มีการจดักิจกรรมเพือพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่า 

. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ 1 - 3 ทุกขอ้ไม่ตาํกวา่ .  จากคะแนนเตม็   

. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับริการที

สนองความตอ้งการของนกัศึกษา 
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เกณฑ์การประเมนิ   :  
 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

 ขอ้ 
 

หมายเหตุ  :  ในกรณีคณะหรือสถาบนัทียงัไม่มีศิษยเ์ก่าถือว่าผา่นเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และ 

ขอ้ 5 โดยอนุโลม 
 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
 

.  มกีารจดับริการให้คาํปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่นักศึกษา 

1.1 สถาบนัจดัทาํฐานขอ้มลูนกัศึกษา ประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นสุขภาพทงัทางกายและทาง

จิต ขอ้มลูดา้นการเรียน ขอ้มลูครอบครัว และบุคคลทีสถาบนัสามารถติดต่อเมือนกัศึกษามีปัญหา 

1.2 หน่วยงานระดบัภาควิชา มีระบบการตงัอาจารยที์ปรึกษาวิชาการทีเหมาะสม คาํนึงถึง

สดัส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษา ทีทาํใหอ้าจารยส์ามารถดูแลนกัศึกษาไดท้วัถึง มีระบบการช่วยเหลือนกัศึกษาใน

ความดูแลใกลชิ้ด เนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารยท์งัทีเป็นทางการหรือไม่

เป็นทางการ เพือส่งต่อข้อมูลเกียวกับนักศึกษาทีมีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผูส้อนหรือผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร เนน้การใหบ้ริการความช่วยเหลือนกัศึกษาในรูปแบบของการป้องกนัปัญหามากกว่าการแกปั้ญหา  

1.3 หน่วยงานระดบัคณะหรือระดบัสถาบนั เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการ

หรือใหค้าํปรึกษาสาํหรับนกัศึกษาทีมีปัญหาชีวิต โดยมีเจา้หน้าทีคอยรับเรืองร้องทุกข์ของนักศึกษาทีขอใช้

บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้คาํปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ

นกัศึกษาทีมีปัญหาวิกฤติและตอ้งการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีทีอาจารยที์

ปรึกษาส่งนกัศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนกัศึกษา ไปยงัโรงพยาบาล

หรือหน่วยใหบ้ริการเฉพาะทางในกรณีทีนกัศึกษามีปัญหาทีรุนแรงเกินความสามารถของสถาบนัทีจะดูแลได ้

1.5 ผูเ้กียวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้

คาํแนะนาํแก่นกัศึกษา จนสามารถแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษาไดส้าํเร็จ 

1.6 มีการจดัประชุมพฒันาอาจารยห์รือบุคลากรทีรับผดิชอบการดูแลนกัศึกษาเป็นระยะๆ 

เพือสร้างความเขา้ใจร่วมกนั และสร้างเครือข่ายการใหค้วามช่วยเหลือร่วมกนั 

1.7 มีการจดัประชุมเพือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนักบัครอบครัวของนักศึกษา 

เพือร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษา  
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1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู ้เ กียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุง  

การใหบ้ริการ 

2. มกีารจดับริการข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  

2.2 สถาบันจัดทาํฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูล

ข่าวสารทีเป็นประโยชน์กบันกัศึกษา เช่น ขอ้มลูทุนการศึกษา ทุนวิจยั การรับสมคัรงาน  ข่าวสารวิชาการที

ทนัสมยัและทีเกียวขอ้งกบัสาขาวิชาทีนกัศึกษาจาํเป็นตอ้งรู้ 

2.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู ้เ กียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุง 

การใหบ้ริการ 

2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร 
 

. มกีารจดักจิกรรมเพอืพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นักศึกษา 

3.1 มีการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทงัในและนอกสถาบนั เพือเป็นแหล่งดูงาน 

แหล่งฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษา  และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่ง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง

วิชาชีพทีเหมาะสมต่อไป 

3.2 มีการจดักิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบ

หลกัในการดาํเนินงานเพือฝึกทกัษะประสบการณ์การทาํงานร่วมกนั  

3.3 มีช่องทางใหน้กัศึกษาหรือผูเ้กียวขอ้งไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงการพฒันา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ 
 

4. มกีารจดับริการข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  

4.1  สถาบนัมีฐานขอ้มลูศิษยเ์ก่า และมีการจดัทาํฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต ์จดหมาย

ข่าว ฯลฯ สาํหรับเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารทีเป็นประโยชน์กบัศิษยเ์ก่า เช่น ขอ้มูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ 

การสมัมนาความรู้ใหม่ๆ ขอ้มลูแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจยั การรับสมคัรงาน ข่าวสารวิชาการทีเกียวขอ้ง

กบัสาขาวิชา 

4.2  มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพือพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์เป็นระยะๆ  

4.3  เปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร การมีส่วนร่วม 

ในการจดัการเรียนการสอน การทาํวิจัยแบบร่วมมือในลกัษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ์กิจกรรมดงักล่าวนอกจากจะใหศิ้ษยเ์ก่าไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาความรู้และประสบการณ์ทีดี
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แก่นกัศึกษาปัจจุบนั และสร้างเครือข่ายความสมัพนัธร์ะหว่างนกัศึกษาปัจจุบนักบัศิษยเ์ก่าแลว้ ยงัทาํให้ศิษย์

เก่าและอาจารยไ์ดเ้รียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผูใ้หแ้ละผูรั้บ 

4.4 มีช่องทางใหศิ้ษยเ์ก่าไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงการใหบ้ริการ 

 

5. มกีารจดักจิกรรมเพอืพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

5.1 มีการจดักิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพือพฒันาความรู้และประสบการณ์สาํหรับ

ศิษยเ์ก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวใหศิ้ษยเ์ก่ารับรู้ 

5.2 มีช่องทางใหศิ้ษยเ์ก่าไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงกิจกรรมเพือพฒันาความรู้

และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

 

6. มผีลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตาํกว่า .  จากคะแนนเตม็   

6.1 หน่วยงานทีเกียวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน มีระบบ  

การติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบใน  

การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกดา้น และนาํเสนอผลการประเมินแก่

ผูรั้บผดิชอบ และผูบ้ริหารระดบัคณะ สถาบนั 

6.3 คะแนนเฉลียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดบั 3.51 

ขึนไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการทีอยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ  

การใหบ้ริการดา้นใดทียงัไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน (ตาํกว่า 3.51 คะแนน) ใหท้าํการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา

อุปสรรค เพือหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทงันี ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษยเ์ก่า มีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา หรือการปรับปรุงการใหบ้ริการดว้ย 
 

. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการทีสนอง

ความต้องการของนักศึกษา 

7.  นาํผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการเสนอใหผู้เ้กียวขอ้งทราบทุกระดบั และมีการ

จดัทาํแผนพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการ โดยเฉพาะการบริการในดา้นทียงัไม่บรรลุเป้าหมายทีกาํหนด 

7.  มีการปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และประเมินคุณภาพของ

การใหบ้ริการทุกดา้นตามแผนทีกาํหนด 

7.3  มีการสาํรวจขอ้มูลจากนักศึกษา และศิษยเ์ก่าเพือศึกษาความพึงพอใจในบริการที

สถาบนัจดัใหทุ้กดา้นอยา่งนอ้ยปีละครัง เพือเป็นขอ้มลูประกอบการจดัทาํแผนการพฒันาระบบการใหบ้ริการ

ในระยะต่อไป 
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ตวับ่งชีที 3.2    : ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตวับ่งชี   : กระบวนการ   

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง

เหมาะสมและครบถว้น กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีดาํเนินการทงัโดยสถาบนัและ

โดยองคก์รนกัศึกษา เป็นกิจกรรมทีผูเ้ขา้ร่วมจะมีโอกาสไดรั้บการพฒันาสติปัญญาสังคม อารมณ์ ร่างกาย 

และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค์5 ประการ ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม 

จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทางปัญญา (4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ

ของบณัฑิตทีพึงประสงคที์สภา/องคก์รวิชาชีพไดก้าํหนดเพิมเติม ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :    

1. ส่วนงานจดัทาํแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาทีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น  

2. มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที

ดาํเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ประเภทสาํหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย 2 ประเภทสาํหรับระดบั

บณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี  

- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค ์

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิงแวดลอ้ม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหว่างสถาบัน

และมีกิจกรรมร่วมกนั 

5. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  

6. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพือพฒันานกัศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมนิ   :  
 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

3 หรือ 4  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

1. สถาบันจดัทําแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศึกษาทีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาตทุิกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดบัคณะหรือสถาบนัมีการกาํหนดแผนการส่งเสริมการจดักิจกรรมของ

นกัศึกษา ทีชดัเจน นอกเหนือจากการพฒันานกัศึกษาผ่านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน

หลกัสูตร ทงันีกิจกรรมการพฒันานกัศึกษาจะมีทงัทีจดัโดยสถาบนั หรือจดัโดยองค์กรนักศึกษา เพือพฒันา

นักศึกษาให้มีคุณลกัษณะตามทีสถาบนักาํหนด และสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ

การศึกษา   

1.2 มีการกําหนดตัว บ่ง ชีความสําเ ร็จของการจัด กิจกรรมการ พัฒนานักศึกษา 

ประกอบดว้ย ตวับ่งชีหลกัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และตวับ่งชีเฉพาะ (ถา้มี)  

ทีนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพือใชใ้นการติดตามประเมินผลการเรียนรู้

ของนกัศึกษาทีไดรั้บการพฒันาจากการทาํกิจกรรม 
 

2. มกีจิกรรมให้ความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

สถาบนัมีการพฒันาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกาํหนด

เงือนไขให้นักศึกษาระบุตวับ่งชีความสาํเร็จของการดาํเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ

กิจกรรมทีนกัศึกษาเสนอเพือขอรับการสนบัสนุนจากสถาบนั 
 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีดําเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ

บัณฑติศึกษา จากกจิกรรมต่อไปน ี 

- กจิกรรมวชิาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑติทพีงึประสงค์ 

- กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

- กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิงแวดล้อม 

- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

3.1 สาํหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบนัควรส่งเสริมให้นักศึกษาจดัทาํ

แผนการจัดกิจกรรมการพฒันานักศึกษาทีดาํเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม

วิชาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาํเพ็ญ

ประโยชน์หรือรักษาสิงแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วฒันธรรม 
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3.2 สาํหรับการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สถาบนัตอ้งส่งเสริมการจดัทาํแผน   การ

จดักิจกรรมทีดาํเนินการโดยนักศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม

ต่อไปนี ไดแ้ก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิงแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม โดยควรมี

กิจกรรมวิชาการรวมอยูด่ว้ย 

3.3 การจดักิจกรรมของนักศึกษาทงัในระดบัปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษาทุกกิจกรรม 

ตอ้งจดัทาํขอ้เสนอโครงการใหผู้รั้บผดิชอบอนุมติั (อาจารยที์ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบนั) 

โดยมีคาํอธิบายเกียวกับระบบประกันคุณภาพทีใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ 

วตัถุประสงคข์องกิจกรรม ตวับ่งชีความสาํเร็จของกิจกรรมทีจดั ลกัษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ

วิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านีมาใช้

ประกอบการจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมใหม่  

.  ผูรั้บผิดชอบควรให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพฒันาการจดัทาํ

ขอ้เสนอโครงการทีถกูตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกนัคุณภาพการปฏิบติังาน 
 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี

กจิกรรมร่วมกนั 

4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพ

ภายในสถาบนั และใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมแลกเปลียนประสบการณ์ในการทาํงานในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น กิจกรรมการจดัการความรู้ (KM: knowledge management) การให้นักศึกษานาํเสนอผลการดาํเนินงาน 

(ผลการประเมิน) ในทีประชุม เพือให้นักศึกษากลุ่มอืนรับรู้ร่วมกนั มีการแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัวิธีการ

วางแผนการทาํงาน การพฒันาตวับ่งชีความสาํเร็จ การประเมินความสาํเร็จ  

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที์รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ

สถาบนัภายนอก เพือส่งเสริมการทาํกิจกรรมร่วมกนัของนักศึกษาระหว่างสถาบนั และส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายการพฒันาคุณภาพของนกัศึกษาระหว่างสถาบนั ทงันี สถาบนัควรใหทุ้นสนับสนุนการจดักิจกรรม

ระหว่างสถาบนัดว้ย  

4.3 ในแต่ละปี สถาบนัอาจหมุนเวียนเป็นเจา้ภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบนัมีการจดั

เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพือแลกเปลียนประสบการณ์ทีไดจ้ากการทาํกิจกรรม หรือนาํเสนอผลการจดั

กิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทังการแลกเปลียนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกนัคุณภาพใน 

การจดักิจกรรมของนกัศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพือสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพฒันานักศึกษา

ระหว่างสถาบนั มีการรวมตวักันเป็นเครือข่ายสถาบนั เพือเป็นสือกลางการแลกเปลียนประสบการณ์ใน  
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การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรั้บผิดชอบอาจเป็นการทาํงานร่วมกันของอาจารยแ์ละนักศึกษาระหว่าง

สถาบนั 

 

5. มกีารประเมนิความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศึกษา 

5.1 สถาบนั (ฝ่ายกิจการนกัศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการพฒันา

นกัศึกษาตามตวับ่งชีทีกาํหนด 

5.2 สถาบนักาํหนดใหน้กัศึกษาจดัทาํรายงานผลการจดักิจกรรม และนาํรายงานผลการ

จดักิจกรรมมาสงัเคราะห์ เพือใหเ้ห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลทีเกิดขึนกบันกัศึกษาในแต่ละรอบปี 

5.3 สถาบนัมีการติดตามประเมินความรู้ความเขา้ใจ และการประยุกต์ใชร้ะบบประกนั

คุณภาพในการจดักิจกรรมของนกัศึกษา จากรายงานผลการจดักิจกรรมของนกัศึกษา 

5.4 สถาบนัมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพือจดัทาํแผนการจดักิจกรรม

นกัศึกษาในปีต่อไป 
 

6. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักจิกรรมเพอืพฒันานักศึกษา 

6.1 สถาบนัมีการนาํผลการประเมินความสาํเร็จของการจดักิจกรรมการพฒันานักศึกษา

และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใชใ้นการวางแผนการพฒันานักศึกษาอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการ

วิเคราะห์คุณลกัษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านทียงัไม่

บรรลุผลเท่าทีควร  

6.2 สถาบันนําเสนอผลให้ผูเ้ กียวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดใน 

การพฒันานกัศึกษาใหมี้ลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติผา่นกิจกรรมนกัศึกษา 

 

 

 

หลกัการ 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรืองการวิจยัทีแตกต่างกนัขึนกบัสภาพแวดลอ้มและ

ความพร้อมของแต่ละสถาบนั อย่างไรก็ตามทุกสถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งมีพนัธกิจนีเป็นส่วนหนึงของ

พนัธกิจสถาบัน ดังนัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาํเนินการในพนัธกิจดา้นนีอย่าง 

มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบนั  เพือให้ไดผ้ลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

ทีเกิดประโยชน ์ การวิจยัจะประสบความสาํเร็จและเกิดประโยชน์จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบทีสาํคญั 3 ประการ

คือ ) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ

ดาํเนินการไดต้ามแผน   2) คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการวิจยัอยา่งเขม้แข็งโดยบูรณาการงานวิจยักบัการจดัการ

องค์ประกอบท ี   การวจิยั 
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เรียนการสอน และพันธกิจด้านอืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ 

สนองยทุธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง 
 

มาตรฐานและเอกสารทเีกยีวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 

5. นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

6. แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณนกัวิจยั พ.ศ. 2541 สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
 

ตวับ่งชี จาํนวน 3 ตวับ่งชี คอื 

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 

 

ตวับ่งชีที .     : ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตวับ่งชี  :            กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี :  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ทีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาํเนินงานทีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้น เพือใหส้ามารถ

ดาํเนินการได้ตามแผนทีกาํหนดไว ้ ทงัการสนับสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจัย  

การส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรทีจาํเป็น ซึงรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการ

วิจยัของสถาบนั และดาํเนินการตามระบบทีกาํหนด  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 

3. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่

อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ  
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4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพือเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

5. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี 

- หอ้งปฏิบติัการวิจยัฯ หรือหน่วยวิจยัฯ หรือศนูยเ์ครืองมือ หรือศนูยใ์หค้าํปรึกษาและ

สนบัสนุนการวิจยัฯ 

- หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวิจยัฯ 

- สิงอาํนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวจิยั 

- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดงงาน

สร้างสรรค ์การจดัใหมี้ศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้  และขอ้  อยา่งครบถว้นทุกประเด็น  

7. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบนั 

8. มีระบบและกลไกเพือสร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์บนพืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถินหรือจาก

สภาพปัญหาของสังคม เพือตอบสนองความต้องการของท้องถินและสังคมและดาํเนินการตามระบบ 

ทีกาํหนด 
 

เกณฑ์การประเมนิ   :  

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

 หรือ 7 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ ครบ 7 ขอ้

ตามเกณฑท์วัไปและ

ครบถว้นตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

 

1. มรีะบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

สถาบัน และดําเนินการตามระบบทีกาํหนด  

1.1 สถาบนัหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขนัตอน และหลกัเกณฑ์ ตลอดจนกาํหนด

หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่าง

สมาํเสมอเพือบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจยัของสถาบนั 
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1.2 การบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรคใ์หบ้รรลุผลสาํเร็จควรจดัสรรงบประมาณเพือ

การบริหารงานวิจยั เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบติังานของกลุ่มวิจยั หรือศูนยว์ิจยัเพือให้สามารถ

ดาํเนินการวิจยัหรือผลิตงานสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจดัสรรทุนวิจยั นอกจากนนั

อาจจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนงานวิจยัของนกัศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจยัหลงัปริญญาเอก

ใหป้ฏิบติังานในกลุ่มหรือศนูยว์ิจยั เป็นตน้ 
 

2. มกีารบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์กบัการจดัการเรียนการสอน  

มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กบักระบวนการจดัการเรียนการสอน 

เช่น ) การกาํหนดใหน้กัศึกษาบณัฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึงในทีมวิจยัของอาจารย ์ ) การกาํหนดให้นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีทาํโครงการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ซึงเกียวขอ้งกับงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย ์ ) การกาํหนดให้นักศึกษาทุกระดบัเขา้ฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกียวกับผลความกา้วหน้าใน

งานวิจยัของอาจารย ์หรือของศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (Visiting professor) หรือเขา้

ร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย ์ ) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดง 

งานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา หรือส่งเสริมนกัศึกษาเขา้ร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

ระดบัชาติและนานาชาติ ) การส่งเสริมใหอ้าจารยน์าํผลลพัธ์ทีเกิดจากการวิจยัไปเป็นส่วนหนึงของเนือหา

ในการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 
 

.  มกีารพฒันาศักยภาพด้านการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจาํและนักวจิยั  

3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์ก ําลงัคน   

วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทังอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทังจากในประเทศและ

ต่างประเทศทีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัจุดเน้นดา้นการวิจยัและงานสร้างสรรค์ของสถาบนั ทาํการกาํหนด

กฎเกณฑ ์แนวทางกาํกบั และส่งเสริมใหอ้าจารยท์าํงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์และตีพิมพผ์ลงานในวารสาร

หรือจดัแสดงผลงาน ทีไดรั้บการยอมรับระดบัชาติและนานาชาติ โดยกาํหนดเป็นภาระงานทีชดัเจนทีตอ้ง

ปฏิบติั  

3.2 พฒันาสมรรถนะนักวิจยัผ่านกระบวนการทีเหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ

กลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริมจากการฝึกอบรม การทาํงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยไดรั้บ      

การแนะนําหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้ค ําปรึกษา

วิทยานิพนธร์ะดบับณัฑิตศึกษา กรณีนกัวิจยัทวัไป การส่งเสริมใหมี้โอกาสไปทาํงานในห้องปฏิบติัการวิจยั 

หรือร่วมทีมวิจยักบันกัวิจยัชนันาํนอกสถาบนัทงัในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึงทีทาํให้ไดรั้บความรู้

และประสบการณ์ทีมีคุณค่า  

อย่างไรก็ตาม การพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวิจัยทีมีประสิทธิภาพทีสุดคือ 

การส่งเสริมการทาํงานวิจยัเป็นทีมทีประกอบดว้ยนักวิจยัอาวุโส นักวิจยัระดบักลาง นักวิจยัหรือนักศึกษา
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หลงัปริญญาเอก และนักศึกษาบณัฑิตศึกษา  ผูช่้วยวิจัย ทังนีเพือให้สามารถทาํงานวิจัยอย่างลุ่มลึกและ

ต่อเนือง 

.  ใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณของนักวิจยัและจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งแก่อาจารยแ์ละ

นกัวิจยั ตลอดจนจดัระบบควบคุมใหน้กัวิจยัปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

.  สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวลั

สาํหรับนกัวิจยัทีมีผลงานดีเด่น การจดับรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบนัให้เหมาะสมและจูงใจแก่

การคน้ควา้วิจยัและผลิตงานสร้างสรรค ์ เป็นตน้ 
 

4. มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบันเพอืเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ในกรณีของนกัวิจยัรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจยัจากภายนอกอาจทาํไดย้าก ดงันัน สถาบนั

จึงควรจดัสรรงบประมาณเพือเป็นทุนวิจยัหรือผลิตงานสร้างสรรคเ์พือใหน้กัวิจยัเหล่านีมีโอกาสสร้างผลงาน 

ทีสามารถนาํไปใชป้ระกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกสถาบนัในโอกาสต่อไป 

สาํหรับการเสนอขอทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกนัน สถาบนัอาจจดัให้มีระบบสนับสนุน

เช่น การจดัให้มีขอ้มูล รายละเอียด และเงือนไขของแหล่งทุนวิจยัต่างๆ ทังแหล่งทุนภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ทีอาจารยแ์ละนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนันอาจจัดให้มีคณะ

ผูเ้ชียวชาญเป็นพีเลียงตรวจสอบขอ้เสนอโครงการวิจยัของอาจารยแ์ละนักวิจยัทีเสนอขอทุนไปยงัแหล่งทุน

ต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านนัใหเ้หมาะสม เพือมีโอกาสไดรั้บทุนวจิยัมากยงิขึน  
 

. มกีารสนับสนุนพนัธกจิด้านการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

ทงังบประมาณสนบัสนุนการวิจยั ห้องปฏิบติัการวิจยั แหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพือ

การวิจยั ตลอดจนกิจกรรมอืนๆ ทีส่งเสริมการวิจยั ดงันี 

 .  งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย )  งบประมาณสนับสนุน 

การบริหารงานวิจยัของกลุ่มวิจยัหรือหอ้งปฏิบติัการวิจยั หรือศนูยว์ิจยัเพือใหส้ามารถผลิตผลงานระดบัสากล 

หรือผลงานตามความตอ้งการของประเทศ หรือของทอ้งถินอย่างต่อเนืองนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  ) 

งบประมาณสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่างๆ  ) งบประมาณสนับสนุน

การวิจยัและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา และของนักวิจยัหลงัปริญญาเอก  ) งบประมาณ

สนบัสนุนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor)  เป็นตน้  

.  ห้องปฏิบัติการวิจัยทีเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภททีเป็นจุดเน้นของสถาบัน  

ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการทีไดม้าตรฐาน  ศูนยเ์ครืองมือระดบัสูงทีจาํเป็น 

ทีหลายหน่วยวิจยั หรือกลุ่มวิจยั หรือศูนยว์ิจยั สามารถใชร่้วมกนัได ้หรือหากไม่มีศูนยเ์ครืองมือระดบัสูง

ดงักล่าว ก็ตอ้งจดัระบบผา่นเครือข่ายทงัในและต่างประเทศใหส้ามารถเขา้ใชข้องหน่วยงานอืนได ้เพือไม่ให้

เป็นอุปสรรคต่อการวิจยัของนกัวิจยั 
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.  แหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ซึงนอกจากหนังสือและวารสารทงัในรูปของเอกสาร (hard 

copy) และสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเพียงพอแล้ว ยงัหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 

การสนบัสนุนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศษสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไป

ร่วมทาํงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอืนทีมีชือเสียงทังในและต่างประเทศ ทีสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของอาจารย ์โดยเฉพาะในช่วงลาเพือเพิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ

อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัวิจยั 

.  ระบบสารสนเทศเพือการวิจัยทีครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย  ด้านต่อไปนี 

) ขอ้มลูดา้นแหล่งทุนวิจยัและงานสร้างสรรคท์งัภายในและภายนอกสถาบนั  ) ขอ้มลูดา้นการวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ของสถาบนั ทังปัจจุบันและผลงานทีผ่านมา ) ขอ้มูลดา้นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ทังวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ

สนบัสนุนของสถาบนัในการเผยแพร่ผลงาน  )ขอ้มลูดา้นระบบและกลไกของสถาบนัในการส่งเสริมการนาํ

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมดา้นการจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และ

การซือขายทรัพยสิ์นทางปัญญา ) ขอ้มูลเกียวกบัระเบียบ หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัอืนๆ ของสถาบัน 

ทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 
 

6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนับสนุนในข้อ  และข้อ  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  

สถาบนัจดัใหมี้ระบบประเมินผลสาํเร็จของการสนบัสนุนทุกดา้นอย่างสมาํเสมอ โดยการมี

ส่วนร่วมของอาจารยแ์ละนกัวิจยั  เช่น การประเมินผลสาํเร็จของการใหทุ้นวิจยั ทงัในประเด็น งานวิจยัเสร็จ

ทนัตามกาํหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจยัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ผูรั้บทุนสามารถแสวงหาทุนวิจยัจาก

แหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือการประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัยในประเด็น 

ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกบังานวิจยัของอาจารย ์และนักวิจยัในปัจจุบนั หรือการประเมินระบบ

สารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกบัความตอ้งการใชข้องอาจารยแ์ละนกัวิจยั เป็นตน้ 
 

. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการสนับสนุนพนัธกจิด้านการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน  

สถาบันนําผลการประเมินไปจดัทาํแผนการปรับปรุง โดยกาํหนดกิจกรรมทีตอ้งทาํเพือ 

การปรับปรุง ก ําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก ําหนดงบประมาณทีต้องใช้ 

หากจาํเป็น กาํหนดระยะเวลาทีการปรับปรุงตอ้งแลว้เสร็จ จากนนัจึงดาํเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพนัธ

กิจดา้นการวิจยัตามทีกาํหนด  
 

.  มีระบบและกลไกเพือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพืนฐานภูมิปัญญาท้องถิน หรือจากสภาพ

ปัญหาของสังคม เพอืตอบสนองความต้องการของท้องถินและสังคม และดําเนินการตามระบบทีกําหนด 

(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
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สถาบนัหรือคณะวิชาวางแนวทางและขนัตอน ตลอดจนกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการสร้าง

ความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจดัหาขอ้มูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย  การ

สนทนากบักลุ่มเป้าหมายทีสาํคญั (focus group) การติดต่อสร้างสัมพนัธ์กบัองค์กรภายนอก การใชข้อ้มูล

ป้อนกลบั (feed back) จากความร่วมมือทีมีอยูเ่ดิม  

วตัถุประสงคข์องความร่วมมือดงักล่าวควรมีทงัการร่วมทาํงานวิจยัและงานสร้างสรรค์บน

พืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถิน หรือเพือตอบโจทยข์องหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใชท้รัพยากร

ทงัสถานที บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอืนๆ 
 

ตวับ่งชีที .     : ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตวับ่งชี  :  กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี :  การบริหารจดัการความรู้จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพือเผยแพร่

ไปยงัคณาจารย ์นกัศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายทีจะนาํ

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรืองทีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน สถาบันต้อง

จดัระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลียนเรียนรู้ในทรัพยสิ์นทางปัญญาจาก

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม โดยสิงทีเผยแพร่ตอ้งมีคุณภาพเชือถือไดแ้ละ

รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :  

1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์เพือใหเ้ป็นองคค์วามรู้ทีคนทวัไปเขา้ใจได ้และดาํเนินการตามระบบทีกาํหนด 

3. มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไดจ้ากขอ้ 2 

สู่สาธารณชนและผูเ้กียวขอ้ง  

4. มีการนาํผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้

ประโยชน์ และดาํเนินการตามระบบทีกาํหนด  
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เกณฑ์การประเมนิ   :  

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  3  

ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้ 
 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

 

1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวชิาการหรือการตพีมิพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

วางแนวทาง ขันตอน และหลกัเกณฑ์  ตลอดจนกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการสนับสนุน 

การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในทีประชุมวิชาการทีมี peer 

review ในประเด็นต่อไปนี เช่น ) การจดัใหมี้พีเลียงแก่นกัวิจยัรุ่นใหม่เพือช่วยเขียนรายงานการวิจยัสาํหรับ

นําเสนอในทีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร )  การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ 

ของบทความวิจยัของอาจารยแ์ละนกัวิจยั ทีจะนาํเสนอในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ  ) การสนับสนุน

งบประมาณเพือเขา้ร่วมประชุมเสนอผลงานวิจยัหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ) การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับ

ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ทีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ) การจ่ายค่าตีพิมพก์รณีวารสารเรียกเก็บเงิน 

เป็นตน้ ทงันีการสนบัสนุนดงักล่าวอาจแตกต่างกนัตามสถานภาพและจุดเนน้ของแต่ละสถาบนั   
 

2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพอืให้เป็นองค์ความรู้ทีคนทัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบทีกาํหนด 

วางแนวทาง ขันตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนกําหนดผูรั้บผิดชอบในการ รวบรวม  

คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกบักลุ่มบุคคล

เป้าหมายโดยยงัคงความเชือถือไดใ้นเชิงวิชาการและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ เช่น กาํหนดผูรั้บผิดชอบ

ติดตามผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคข์องอาจารยแ์ละนกัวิจยั คดัสรรคผ์ลงานทีน่าจะเป็นทีสนใจของบุคคล

ทวัไป จดัให้มี    การสัมภาษณ์อาจารยเ์จา้ของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลให้เป็นความรู้ทีน่าสนใจ 

ซึงสาธารณชนสามารถเขา้ใจได ้จดัหมวดหมู่ความรู้ทีไดใ้หเ้หมาะสมต่อการเผยแพร่ 
 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ ด้จากข้อ 2  

สู่สาธารณชนและผู้เกยีวข้อง   

นาํองค์ความรู้ทีได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ  

เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสือต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริมจากการวางแผนประชาสัมพนัธ์ให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  85 

นอกจากนันการประชาสัมพนัธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์โดย

เชือมโยงกับศิษยเ์ก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทังรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีคาดว่า 

จะสามารถสนบัสนุนงานวิจยั หรือร่วมวิจยั หรือนาํผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน ์
 

.  มกีารนําผลงานงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง

จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

            สนับสนุนการนาํผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ เช่น 1) กาํหนดขันตอน 

วิธีการ และผูรั้บผดิชอบเพือเป็นสือกลางสานสมัพนัธใ์นการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่างอาจารย ์และนกัวิจยั

กบัองค์กรภายนอกทีมีศกัยภาพในการนาํผลการวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ ) ผูรั้บผิดชอบ

แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทงัภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทีตอ้งการรับบริการวิจยัในเรือง

เฉพาะใดๆ จากสถาบนั (consultancy) และประสานงานต่อไปยงัผูว้ิจยั 3) ผูรั้บผิดชอบริเริม ประสานงาน 

หรือส่งเสริมการนาํผลงานทีเกิดจากการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชยใ์นลกัษณะนิติบุคคล 

(start up company)  เป็นตน้ 
 

 . มรีะบบและกลไกเพอืช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์และ

ดําเนินการตามระบบทีกาํหนด 

สถาบนัหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขนัตอน และหลกัเกณฑ์  ตลอดจนกาํหนดผูรั้บผิดชอบ

ในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทาํข้อตกลง หรือสนับสนุนดา้นระเบียบ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้ง แก่

อาจารย ์นกัวิจยั และสถาบนั ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซือขายผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจน

สนบัสนุนในการเจรจาเขา้ไปร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจใดๆทีเกิดจากผลของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ 

นอกจากนัน ควรมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ

อาจารย ์นกัวิจยัและของสถาบนัในผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการซือขาย หรือทาํธุรกิจทีเป็นผลจากงานวิจยั 

โดยเป็นหลกัเกณฑที์โปร่งใส เป็นทียอมรับของทุกฝ่าย 
 

.   มีระบบและกลไกส่ง เสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยืนจดสิทธิบัตรและ  

อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและขนัตอนตลอดจนกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการสนับสนุนความรู้ และอาํนวย

ความสะดวกในการจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรแก่อาจารย ์และนักวิจยัในประเด็นต่างๆ เช่น ) การให้

ความรู้และคาํปรึกษาด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา ซึงอาจดาํเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัด

คลินิกใหค้าํปรึกษา  ) ช่วยร่างคาํขอและยนืขอจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรต่อกรทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ

สาํนกังานเทียบเท่าในต่างประเทศ  ) ประสานงานการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร เพือใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย ์เป็นตน้ 
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ตวับ่งชีที 4.     : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

     และนักวจิยัประจาํ 
 

ชนิดของตวับ่งชี  :  ปัจจยันาํเขา้ 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  ปัจจัยสําคัญทีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์นสถาบนัอุดมศึกษา คือ เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ดงันัน สถาบนัอุดมศึกษาจึง

ต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและทีได้รับจากภายนอกสถาบันเพือสนับสนุนการทาํวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจุดเนน้ของสถาบนั 

                                                นอกจากนันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีสถาบันได้รับจากแหล่งทุน

ภายนอกยงัเป็นตวับ่งชีทีสาํคญั ทีแสดงถึงศกัยภาพดา้นการวิจยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัทีอยู่ในกลุ่มที

เนน้การวิจยั  
 

เกณฑ์การประเมนิ   :   โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5  

เกณฑ์ประเมนิเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ข และ ค2 จาํแนกเป็น  กลุ่มสาขาวิชา 

  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั 

ทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม   = 60,000 บาทขึนไปต่อคน 

 

   กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

                           จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั 

ทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม   = 50,000 บาทขึนไปต่อคน  
 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                    จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที 

กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม  = 25,000 บาทขึนไปต่อคน 
 

สูตรการคาํนวณ   :   

1. คาํนวณจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อ

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ 
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                   จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯ  =     

 

2. แปลงจาํนวนเงินทีคาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม  

 

คะแนนทีได ้ =   

 

 

สรุปคะแนนทไีด้ในระดบัคณะวชิาและระดับสถาบนั  

1. คะแนนทีไดใ้นระดบัคณะวิชา = ค่าเฉลียของคะแนนทีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 

2. คะแนนทีไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉลียของคะแนนทีไดข้องทุกคณะวิชาในสถาบนั 
 

หมายเหตุ : 

1. จาํนวนอาจารยแ์ละนักวิจยัประจาํ ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะทีปฏิบติังานจริงไม่นับ

รวมผูล้าศึกษาต่อ 

2. ใหน้บัจาํนวนเงินทีมีการลงนามในสญัญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ 

นนัๆ ไม่ใช่จาํนวนเงินทีเบิกจ่ายจริง 

3. กรณีทีมีหลกัฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึงอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัทีร่วมโครงการ ใหแ้บ่งสดัส่วนเงินตามหลกัฐานทีปรากฏ กรณีที

ไม่มีหลกัฐาน ใหแ้บ่งเงินตามสดัส่วนผูร่้วมวิจยัของแต่ละสถาบนั 

4. การนบัจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยัสถาบนัทีไดล้งนามใน

สญัญารับทุนโดยอาจารยห์รือนกัวิจยั แต่ไม่สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัทีบุคลากรสายสนับสนุนที

ไม่ใช่นกัวิจยัเป็นผูด้าํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  
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หลกัการ 

การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นหนึงในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัพึงให้บริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้าน 

ทีสถาบนัมีความเชียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหรืออาจคิดค่าใชจ่้าย

ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทงัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ 

ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการ ให้คาํปรึกษา ให้การอบรม จดัประชุมหรือ

สมัมนาวิชาการ ทาํงานวิจยัเพือตอบคาํถามต่างๆ หรือเพือชีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจาก

เป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแลว้สถาบันยงัได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือเพิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ของอาจารยอ์นัจะนาํมาสู่การพฒันาหลกัสูตร มีการบูรณาการเพือใชป้ระโยชน์ทางดา้นการ

จดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ 

ซึงเป็นแหล่งงานของนกัศึกษาและเป็นการสร้างรายไดข้องสถาบนัจากการใหบ้ริการทางวิชาการดว้ย 
 

มาตรฐานและเอกสารทเีกยีวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 

ตวับ่งชี จาํนวน 2 ตวับ่งชี คือ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม 
 

ตวับ่งชีที .     : ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตวับ่งชี :   กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลกัอย่างหนึงของสถาบัน 

อุดมศึกษา สถาบนัพึงกาํหนดหลกัเกณฑ์และขนัตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจดั 

โครงสร้างสถาบนัเพือเป็นกลไกในการขบัเคลือนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการตอ้งมีความ

องค์ประกอบท ี   การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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เชือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบั

การเรียนการสอนและการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และดาํเนินการตามระบบทีกาํหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน

และการวิจยั 

5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการ

สอนและการวิจยั 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 

หมายเหต ุ  :  เกณฑม์าตรฐานขอ้ที 4 ตอ้งมีการประเมินความสาํเร็จของการบูรณาการ

ตามเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3 
 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

1. มรีะบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบทีกาํหนด 

 มีการวางแนวทาง ขันตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ 

ทีสัมพนัธ์กบัพนัธกิจของสถาบนั  มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย ์บุคลากรทุกระดับ 

มี ความพร้อมทงัในดา้นความรู้ ความเชียวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (Service mind) ในการใหบ้ริการ

วิชาการแก่หน่วยงานทงัภายในและภายนอกสถาบนั รวมถึงจดัหางบประมาณสนับสนุนและจดัทาํระเบียบ

ของการให้บริการ กาํหนดภาระงานของอาจารยแ์ละบุคลากรให้ชดัเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและ

ทดแทนระหว่างภาระงานดา้นต่างๆซึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชน

สงัคมตามความถนดัและจุดเนน้ของสถาบนั 

ในการใหบ้ริการทางวิชาการนีควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพือนาํไปสู่

การปรับปรุงคุณภาพของการใหบ้ริการอยา่งสมาํเสมอ เพือบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้
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2. มกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนการปฏิบติังาน

ประจาํดา้นอืนๆของอาจารยแ์ละบุคลากร เช่น การกาํหนดใหน้กัศึกษานาํความรู้ไปจดัทาํเป็นโครงการหรือ

กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

 

3. มกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนํา

ผลการวิจยัไปสู่การใชป้ระโยชน์จริงทีตอบสนองความตอ้งการของทุกภาคส่วนในทุกระดบั และ 2) นาํ

ความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลบัมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน

กระบวนการวิจยั เป็นตน้ 

 

4. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและ

การวจิยั 

จดัใหมี้ระบบติดตาม ประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กบัการเรียนการสอนและการวิจยั โดยใหมี้ส่วนร่วมของผูใ้ห้บริการ ผูรั้บบริการ และนักศึกษา ซึงเป็นทงัผู ้

ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ ทงัในระดบัแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายของสถาบนั ความร่วมมือร่วมใจของ

บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑที์สถาบนักาํหนดไว ้
 

5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวจิยั 

สถาบันนําผลการประเมินไปพฒันาแผน พฒันากระบวนการ และผลสัมฤทธิทีได้อย่าง

สมาํเสมอและเป็นรูปธรรม 

 

ตวับ่งชีที 5.2    : กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 
 

ชนิดของตวับ่งชี :   กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพ 

ทีสนองความตอ้งการและเป็นทีพึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สงัคมไดอ้ย่างมีคุณภาพ

ตามศกัยภาพและความพร้อมตามจุดเนน้ของสถาบนั พิจารณาไดจ้าก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ

ให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกและ (3) ความรู้ทีเกิดจากการ

ใหบ้ริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นนัทงัภายในและภายนอกสถาบนั 
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เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการสาํรวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพือ

ประกอบการกาํหนดทิศทางและการจดัทาํแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 

2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวิชาการต่อสงัคม 

4. มีการนาํผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 

5. มีการพฒันาความรู้ทีไดจ้ากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพือ

ประกอบการกาํหนดทิศทางและการจดัทําแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

มีการสาํรวจความตอ้งการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

เพือประกอบการกาํหนดนโยบาย  ยทุธศาสตร์  ทิศทางและการจดัทาํแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น

และความเชียวชาญของสถาบนั   

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัวิชาชีพทีจะใหบ้ริการ มาร่วมมือรวมพลงั (Collaboration) ในลกัษณะของการสร้าง

เครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึงของการปรับปรุงปัญหาทีเกิดขึนหรือไปใช้พฒันา

บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลียนเรียนรู้ ให้คาํปรึกษาแนะนาํและจดัให้มี

ช่องทางในการสือสาร ทาํความเขา้ใจร่วมกนัของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริมโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ 

ในชุมชน 
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3. มกีารประเมนิประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสงัคมว่าสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูรั้บบริการทงัทางตรงและทางออ้ม มีการประเมินผลทีเกิดกบันักศึกษา  อาจารย ์ และ

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ ทงัในดา้นการนาํความรู้ ความเชียวชาญไปใชป้ระโยชน์ การสือสาร การชีแจงแนะนาํ

ใหผู้รั้บบริการและประชาชน  
 

4. มกีารนําผลการประเมนิในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการให้บริการทางวชิาการ 

มีการนาํผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพฒันาคุณภาพมาตรฐานของการ

ใหบ้ริการ  ระบบและกลไกการให้บริการ   ซึงประกอบดว้ยรูปแบบการให้บริการ  ขอบเขตการให้บริการ  

ค่าใชจ่้าย  ระยะเวลาในการใหบ้ริการ  สญัญาการบริการ  ซึงรวมทงัการควบคุมและการกาํกบัคุณภาพของ

การใหบ้ริการ โดยจดัใหมี้ระบบการใหข้อ้มลูทีชดัเจน  มีความเป็นธรรม โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได ้

 

5. มกีารพฒันาความรู้ทีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบนัมีการพฒันาความรู้ทีไดจ้ากการใหบ้ริการทางวิชาการ  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

ในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนั  ซึงรวมทงัผูเ้รียนดว้ย  จดัให้มีการแลกเปลียนความคิดและ

เผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสือการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทังจดัทาํฐานข้อมูลการบริการ

วิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 

 

 

 

หลกัการ 

การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจสาํคญัประการหนึงของสถาบนัอุดมศึกษา ดงันัน 

สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการดาํเนินงานดา้นนีใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

โดยอาจมีจุดเนน้เฉพาะทีแตกต่างกนัตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบนั และมีการบูรณาการเขา้กบั

พนัธกิจอืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต รวมทงัมีการจดักิจกรรมทีฟืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พฒันา เผยแพร่

ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค ์ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถินใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรู้ทีดีขึน 
 

มาตรฐานและเอกสารทเีกยีวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบท ี   การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนกังาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 

ตวับ่งชี จาํนวน 1 ตวับ่งชี คือ 

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตวับ่งชีที .     : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ชนิดของตวับ่งชี :  กระบวนการ 
 

คาํอธบิายตวับ่งชี :  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร 

จดัการงานทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมทงัการอนุรักษ ์ฟืนฟ ูสืบสาน เผยแพร่วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิน

ตามจุดเน้นของสถาบนัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และดาํเนินการตามระบบทีกาํหนด  

2. มีการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนกัศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 

5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 

6. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นทียอมรับ

ในระดบัชาติ  
 

เกณฑ์การประเมนิ   :  

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

3  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

 

.  มรีะบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม และดําเนินการตามระบบทีกาํหนด 

สถาบนัอุดมศึกษามีการกาํหนดระบบและกลไกทางดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

มีระบบส่งเสริมใหบุ้คลากรนาํกิจกรรมดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบติั และมีผลลพัธ์

ชัดเจนตามแนวทางทีกาํหนดไว ้เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

การกําหนดผูรั้บผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชีว ัดด้านศิลปะและ

วฒันธรรม มีการนาํงานศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบติัทีเป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตาม

ผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและมีการนาํสู่การพฒันาอยา่งต่อเนือง 
 

.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

สถาบนัสนบัสนุนใหมี้การนาํการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไปบูรณาการร่วมกบั การ

เรียนการสอน และกิจกรรมนกัศึกษา คือมีการจดัการเรียนการสอนทีนาํการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

ไปผสมผสานเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรมเขา้กบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทงัทีจดัโดยสถาบนัและทีจดัโดยองคก์ารนกัศึกษา 
 

.  มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

.  สถาบนัมีสถานทีเพือการเผยแพร่และบริการดา้นศิลปะและวฒันธรรม เช่น มีหอศิลป์ 

หอประวติั พิพิธภณัฑ ์หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจดัการโดยมีผูมี้ความรู้ ความเชียวชาญดา้นศิลปะและ

วฒันธรรม มีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ มีการจดัสรรงบประมาณดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

.  สถาบันจัดทาํวารสารศิลปะและวฒันธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ

หน่วยงาน ระดบัชาติ โดยมีความต่อเนืองในการดาํเนินงาน 

.  สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับ

หน่วยงานหรือองคก์รอืน มีการสร้างเครือข่าย มีการกาํหนดตวับ่งชี และมีการดาํเนินการอย่างต่อเนือง เป็น

ระบบอยา่งชดัเจน  
 

.  มกีารประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการ

เรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียน

การสอนและกิจกรรมนกัศึกษา มีการกาํหนดตวับ่งชี และติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
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.  มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจัดการ

เรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

.  มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการ บูรณาการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน โดยใชห้ลกัการของ PDCA  

5.2 มีแผนปรับปรุงและพฒันาการบูรณาการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมนาํสู่การ

ปฏิบติัและปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

.  มีผลสัมฤทธิทีเกิดขึนจากการดาํเนินการตามแผนปรับปรุงและพฒันาอย่างเป็น

รูปธรรม 
 

.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นทียอมรับใน

ระดับชาต ิ

.  สถาบันมีการกาํหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยมีการใช้

ผูเ้ชียวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

.  สถาบนัไดรั้บการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรไดรั้บเชิญเป็น

วิทยากรหรือเป็นทีประจกัษ ์หรือผูท้รงคุณวุฒิในระดบัองคก์รระดบัชุมชน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

.  สถาบนัมีจาํนวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวฒันธรรมโดยมี  

การเผยแพร่ทงัในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบันานาชาติ หรือมีผลงานไดรั้บรางวลั ไดรั้บการอา้งอิง 

เป็นทียอมรับ 
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หลกัการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญทีแสดงถึงศักยภาพ 

การพฒันาคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา โดยตอ้งครอบคลุมทงัปัจจยันาํเขา้ กระบวนการผลผลิต ผลลพัธ ์

และผลกระทบทีเกิดขึน สถาบนัอุดมศึกษาจะต้องพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในอย่างต่อเนือง และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพือให้เกิดนวตักรรมด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในทีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั 
 

มาตรฐานและเอกสารทเีกยีวข้อง 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 สาํนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 

ตวับ่งชี จาํนวน 1 ตวับ่งชี คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ตวับ่งชีที 9.    : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตวับ่งชี  :  กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา

ตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 ซึง

สถาบนัตอ้งสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการดาํเนินงานของสถาบนั

องค์ประกอบท ี   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค ์และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนดโดยสถาบนัและหน่วยงานตน้

สงักดั ตลอดจนหน่วยงานทีเกียวขอ้ง มีการวดัผลสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทงัการ

รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ

ปรับปรุงอยา่งต่อเนือง และมีนวตักรรมทีเป็นแบบอยา่งทีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต้อง

ดาํเนินการอย่างต่อเนือง โดยมีการสร้างจิตสาํนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนในการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา ทงันี เพือเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มนัใจไดว้่าสถาบนัสามารถสร้าง

ผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัวไป  :  

1.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ

และพฒันาการของสถาบนั  ตงัแต่ระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาํเนินการตามระบบทีกาํหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

3. มีการกาํหนดตวับ่งชีเพิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีครบถ้วน ประกอบด้วย )  

การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ ) การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็นรายงาน 

ทีมีขอ้มลูครบถว้นตามทีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online และ ) การนาํ

ผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลให้มีการ

พฒันาผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีของแผนกลยทุธทุ์กตวับ่งชี 

6. มีระบบสารสนเทศทีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง 

 องคป์ระกอบคุณภาพ 

7.  มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ช้

บณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบนัและ 

มีกิจกรรมร่วมกนั 

9. มีแนวปฏิบติัทีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาทีส่วนงานพฒันาขึน และ

เผยแพร่ใหห้น่วยงานอืนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์
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เกณฑ์การประเมนิ   :   

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ     

4 หรือ 5 หรือ  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7  หรือ  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

 

.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ

พฒันาการของสถาบัน ตงัแต่ระดับภาควชิา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบทีกาํหนด 

.  สถาบนัอุดมศึกษาควรพฒันาระบบประกนัคุณภาพ ทีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันา

ของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพทีใชก้นัแพร่หลายทงัในระดบัชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น

ระบบเฉพาะทีสถาบนัพฒันาขึนเอง 

.  ระบบประกนัคุณภาพทีนาํมาใชต้อ้งเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษา

ทีดาํเนินการเป็นประจาํ โดยเริมจากการวางแผน การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ

ปรับปรุงพฒันาเพือใหก้ารดาํเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงคแ์ละมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

.  มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบและประสานงานดา้นการประกนัคุณภาพเพือผลกัดนัให้มี

การประกนัคุณภาพเกิดขึนอย่างต่อเนือง ตงัแต่ระดบัสถาบนั คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดบัผู ้

ปฏิบติัแต่ละบุคคล 
 

. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

.  คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ตอ้งใหค้วามสาํคญัและ

กาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาทีชดัเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทงัภายในและ

ภายนอกสถาบนั 

.  มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผดิชอบการจดัระบบการประกนัคุณภาพพร้อมทงั

กาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งชีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพทีเหมาะสม 

.  มีกลไกเชือมโยงการปฏิบติังานตงัแต่ระดบับุคคล ระดบัภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดบั

คณะวิชา ถึงระดบัสถาบนั เพือใหไ้ดคุ้ณภาพตามทีสถาบนัหรือคณะวิชากาํหนด 

.  มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบัเพือกาํกบัการดาํเนินงานใหสู่้การปฏิบติัทีเป็นรูปธรรม 

.  มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่าง

ต่อเนือง 
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. มกีารกาํหนดตวับ่งชีเพมิเตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบัน 

.  สถาบนัอาจกาํหนดมาตรฐานและกาํหนดตวับ่งชีทีใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงาน

ของสถาบันเพิมเติมตามอตัลกัษณ์ของตนเอง แต่ทงันีต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน

มาตรฐาน และกฎเกณฑอื์นๆ ทีเกียวขอ้ง  

.  ตวับ่งชีทีเพิมเติมขึนตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัควรชีวดัคุณลกัษณะทีพึงประสงค์

ครบถว้นทงัปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์  

.  เกณฑห์รือแนวปฏิบติัทีดีทีใชก้าํกบัแต่ละตวับ่งชี ตอ้งสามารถวดัระดบัคุณภาพตาม

เป้าหมายของตวับ่งชีนนัๆ และเป็นเกณฑที์นาํไปสู่การปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนือง 
 

.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีครบถ้วน ประกอบด้วย ) การควบคุม 

ตดิตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ ) การจดัทํารายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานทีมี

ข้อมูลครบถ้วนตามทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online และ ) การนํา

ผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั  

.  มีการดาํเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีสมบูรณ์ครบถว้น 

โดยมีการกาํหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  

.  มีการนาํวงจร PDCA เขา้มาใชใ้นการดาํเนินงานดา้นระบบคุณภาพ และการปรับปรุง

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพทีมีขอ้มูลครบถว้นตามที

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบนัพิจารณา พร้อมทงั

เสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพฒันาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ตน้สังกดั 

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 

. มกีารนําผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตวับ่งชีของแผนกลยุทธ์ทุกตวับ่งชี  

สถาบนัหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบตวับ่งชีของแผนกลยุทธ์นาํผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพฒันาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดาํเนินการหรือประสานงาน

กบัคณะกรรมการ / หน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือพิจารณาปรับปรุงการดาํเนินงานในส่วนทีรับผิดชอบโดยตรง

หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์ของสถาบนั มีการ

พฒันาขึนจากปีก่อนหนา้ทุกตวับ่งชี  
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. มีระบบสารสนเทศทีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง  องค์ประกอบ

คุณภาพ 

สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศทีสามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาทีถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนัครบทงั  องคป์ระกอบคุณภาพ และสามารถใชร่้วมกนัไดท้งั

ระดบับุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบนั รวมถึงเป็นระบบทีสามารถเชือมต่อกบัหน่วยงานภายนอกที

เกียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นตน้  
 

1. มส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพนัธกจิของสถาบัน  

  สถาบนัควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรของสถาบนัเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ณัฑิตและ

ผูรั้บบริการตามพนัธกิจของสถาบนั เช่น ผูรั้บบริการดา้นการวิจยั หรือ ชุมชนผูรั้บบริการทางวิชาการของ

สถาบนั ไดเ้ขา้มีมาส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วม

กาํหนดตวับ่งชีและเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลบั หรือการให้ความร่วมมือกบัสถาบนัในการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆดา้นการประกนัคุณภาพ เป็นตน้      

2. มเีครือข่ายการแลกเปลยีนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมกีจิกรรมร่วมกนั 

.  มีการสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพระหว่างสถาบนั ทงัในส่วนของระดบัสถาบนั

หรือคณะวิชา และในส่วนทีเกียวกบักิจกรรมนกัศึกษา และอืนๆ  

.  มีการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพร่วมกนัในเครือข่าย มีผลการปฏิบติังานทีชดัเจน  

และมีพฒันาการดา้นต่างๆทีเกิดขึน จากการแลกเปลียนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

.  มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพือนาํไปสู่การพฒันาการทาํงานร่วมกนั

อยา่งต่อเนือง 
 

. มีแนวปฏิบัติทีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีหน่วยงานพัฒนาขึน และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอนืสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

.  มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบติัทีดี ในแต่ละกิจกรรมทีเกิดขึนในการปฏิบติังาน

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

.  มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ทีเป็นวิธีปฏิบัติทีดีให้กับ

สาธารณชน และใหห้น่วยงานอืนไปใชป้ระโยชน ์

.3   มีการวิจยัสถาบนัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และนาํผลไปพฒันางานดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
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หลกัการ  : 

 การจัดการศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู ้เ รียน กระทรว งศึกษาธิการ 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทงัในดา้นการ

จดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพือให้

ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทกัษะการดาํรงชีวิตทีเกิดจากการฝึกหดั สามารถใชค้วามรู้

ใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดา้นหนึงคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสาํนึก

ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพือให้ผูเ้รียนสามารถ

ดาํรงตนอยู่ร่วมกับผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข  สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน 

จดักิจกรรมทีจะมุ่งเน้นภารกิจทีจะก่อให้เกิดผลดงักล่าวตามนโยบาย  ดี (  D) ไดแ้ก่ DEMOCRACY  

ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ดา้นการส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ 

DRUG – FREE คือดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

 DEMOCRACY คือ การมีความตระหนกัเห็นความสาํคญั ศรัทธาและเชือมนัในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซือสิทธิ ขายเสียง 

 DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จกัผดิชอบ ชวัดี มีความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย รวมทงัยดึถือและปฏิบติัในการดาํรงชีพสืบไป 

 DRUG – FREE คือ การมีความเขา้ใจ รู้จกัพิษภยัของยาเสพติดและรู้จกัการหลีกเลียง 
 

ตวับ่งชี จาํนวน 2 ตวับ่งชี คือ 

10.1   การบริหารจดัการสถานศึกษา  ดี ( D) 

.    ผลทีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย  ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม

คุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งั  ดา้น 
 

ตวับ่งชีที 10.1        :   การบริหารจดัการสถานศึกษา  ดี ( D) 
 

ชนิดของตวับ่งชี  :   กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี :  

 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการเพือเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมีการวางแผนการจดั

กิจกรรม จดัสภาพแวดลอ้ม และสิงอาํนวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกบัทุกฝ่าย และการ

ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา  ดี ( D) การกาํหนดนโยบาย จัดทาํ

แผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย  ดี ( D) 

องค์ประกอบท ี   นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

( D)” 
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ข้อมูลอ้างองิสําหรับผู้ประเมนิ :  ขอ้มลูพืนฐานและเอกสารหลกัฐานอา้งอิงทีเกียวขอ้งดงันี 

1. นโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา  ดี ( D) 

2. คาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการ คณะทาํงาน หรือมอบหมายผูรั้บผดิชอบ 

3. เอกสารหลกัฐานทีแสดงใหเ้ห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิงอาํนวยความสะดวก การ

สร้างและพฒันาเครือข่าย การกาํกบัติดตามประเมินผลทีชดัเจน 

4.   รายงานผลการดาํเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาํผลไปพฒันาปรับปรุง 
 

แนวปฏิบัตทิีดี  : 

1. สถานศึกษาดาํเนินการกาํหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา  ดี ( D) 

2. มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

3. ดาํเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิงอาํนวยความสะดวกทีสอดคลอ้งกับ

แผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย  ดี ( D) 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรม 

การเรียนการสอนทีหลากหลายเพือพฒันาคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์  ดี ( D) 

5. มีการนาํสือเทคโนโลยสีารสนเทศและสร้างสรรคน์วตักรรม/โครงการ/กิจกรรมเพือตอบสนอง

นโยบาย  ดี ( D) ทีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา  

6. มีกลไกในการสร้างและพฒันาเครือข่ายใหมี้ส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริม  ดี 

( D) ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7. มีระบบ กลไกและแผนการกาํกับติดตามประเมินผลทีชดัเจน พร้อมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา  ดี ( D) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา  ดี ( D) และส่งเสริมสนับสนุนทงั

ทรัพยากร สิงอาํนวยความสะดวก และบุคคล 

2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก

ยาเสพติด 

3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพือ 

การพฒันาสถานศึกษา  ดี ( D) อยา่งมีคุณภาพ 

4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา  ดี ( D) 

5. กาํกับ ติดตามให้สถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมให้การดาํเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา  ดี ( D) 
 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  103 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 

ตวับ่งชีที .      :   ผลทีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย  ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีjดี  

     ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งั  ดา้น 
 

ชนิดตวับ่งชี   :    ผลผลิต 
 

คาํอธิบายตวับ่งชี  :    

 สถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทงัในดา้นการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู ้เรียน ตาม

นโยบาย  ดี ( D) เพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัประชาธิปไตย รู้จกัสิทธิและหน้าทีของตน 

เคารพในสิทธิของผูอื้น มีวินยั มีความประหยดั มีความกตญั ูกตเวที ซือสัตยสุ์จริต รู้และตระหนักในโทษ

ภยัของยาเสพติด สร้างภูมิคุม้กนัจากสิงเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย

ดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพือใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงตนอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   
 

ข้อมูลอ้างองิสําหรับผู้ประเมนิ : ขอ้มลูพืนฐานและเอกสารหลกัฐานอา้งอิงทีเกียวขอ้งมีดงันี 

1. โครงการกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา  ดี ( D) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย ดา้น

การส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

2. รายงานผลการเขา้ร่วมโครงการของนิสิตนกัศึกษา 

3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา  ดี ( D) 
 

เกณฑ์การประเมนิ  : 

คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

- มีการดาํเนินการ  

2  ขอ้ 

- มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกัทีสาํคญั  ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การใหบ้ริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และมีพนัธกิจอย่างน้อยอีก  ประการ 

ทีจะสนับสนุนให้การขบัเคลือนพนัธกิจหลกับรรลุเป้าหมายได ้คือ ) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และ

แผนการดาํเนินการ  ) กิจกรรมการพฒันานักศึกษา  ) การบริหารและการจัดการ   ) การเงินและ

งบประมาณ  และ ) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ซึงพนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนับสนุนจะตอ้ง

ทาํงานเชือมโยงบูรณาการทุกเรืองเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง จึงจะส่งเสริมให้การจดัการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพฒันาขึนโดยคาํนึงถึง

องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ดา้นทีครอบคลุมทงัพนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนับสนุน

ไดแ้ก่  ) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการดาํเนินการ ) การผลิตบณัฑิต  ) กิจกรรมการพฒันา

นักศึกษา ) การวิจยั  ) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  ) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ) การ

บริหารและการจดัการ  ) การเงินและงบประมาณ และ  ) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ดงันัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้

กาํหนดตวับ่งชีภายใตอ้งค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ดา้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏใน 

บทที  เพือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกาํกับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

ของสถาบนัแต่ละแห่ง  ซึงสามารถสรุปไดต้ามตารางที 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที  5 

การวเิคราะห์ตวับ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมอง

ด้านการบริหารจดัการ 

1.  ตวับ่งชีเพอืการประเมนิคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
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ตารางที 5.  องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตวับ่งชีทีใช้ประเมนิคุณภาพตามองค์ประกอบ 

 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

จาํนวนตวับ่งชี 

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ 
ผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

. ปรัชญา ปณิธาน 

วตัถุประสงคแ์ละแผน

ดาํเนินการ 

- ตวับ่งชีที .  ตวับ่งชี สมศ.ที  

และ  

 

1+2 

. การผลิตบณัฑิต ตวับ่งชีที .2, 

2.3 และ .5 

ตวับ่งชีที . , .4 , 

2.6 และ .7 

ตวับ่งชีที 2.8 และ 

ตวับ่งชี สมศ. ที 

, , ,  และ  

8+  

. กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา - ตวับ่งชีที .  และ 

.  

- 2 

. การวจิยั ตวับ่งชีที .  ตวับ่งชีที .  และ 

.     

ตวับ่งชี สมศ. ที 

,  และ  

3+  

.  การบริการทางวิชาการแก่

สงัคม 

- ตวับ่งชีที .  และ 

.    

ตวับ่งชี สมศ. ที 

,  และ  

2+3 

. การทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

- ตวับ่งชีที .  ตวับ่งชี สมศ. ที  

และ  

1+  

. การบริหารและการจดัการ - ตวับ่งชีที . , . , 

.  และ .4 

ตวับ่งชี สมศ. ที  

และ  

4+  

. การเงินและงบประมาณ - ตวับ่งชีที .  - 1 

. ระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพ 

- ตวับ่งชีที .  ตวับ่งชี สมศ. ที  1+  

รวม   1 + 18 3+18 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.   มาตรา  

กาํหนดใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนา้ทีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาทีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดงันัน 

จึงไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืองมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวนัที  สิงหาคม พ.ศ.   ซึงถือได้

ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบบันีประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย  ดา้น 

ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการ

สร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ 

 บณัฑิตระดบัอุดมศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้

และพฒันาตนเอง สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือการดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขทงัทางร่างกายและ

จิตใจ มีความสาํนึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานนีมีตวับ่งชีหลกั ไดแ้ก่ 

1) บณัฑิตมีความรู้ ความเชียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยกุตใ์ช้

ความรู้เพือพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพือพฒันาสังคมให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั

สากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าทีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม 

3) บณัฑิตมีสุขภาพดีทงัดา้นร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเอง

อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการอุดมศึกษา 

  มีการบริหารจดัการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลและพนัธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมี

ดุลยภาพ 

 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจดัการ  การ

อุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี

มีตวับ่งชีหลกั ไดแ้ก่ 

) มีการบริหารจัดการบุคลากรทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสังคม เพือเพิมศกัยภาพในการปฏิบติังาน

อยา่งมีอิสระทางวิชาการ 

.  ตวับ่งชีเพอืการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 



107                                     คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ  

 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทค โนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบไดมี้การจดัการศึกษาผ่านระบบและ

วิธีการต่างๆ อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การ

อุดมศึกษาอยา่งต่อเนือง 

ข. มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบริหารการอดุมศึกษา การดาํเนินงานตามพนัธกิจของการ

อุดมศึกษาทงั  ดา้นอยา่งมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลงัจากทุกภาคส่วนของชุมชนและ

สงัคมในการจดัการความรู้  มาตรฐานนีมีตวับ่งชีหลกั ไดแ้ก่ 

1) มีหลกัสูตรและการเรียนการสอนทีทันสมยั ยืดหยุ่นสอดคลอ้งกับความต้องการ 

ทีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนแบบเน้นผูเ้รียน

เป็นสาํคญั เนน้การเรียนรู้และการสร้างงานดว้ยตนเองตามสภาพจริง ใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีการประเมิน และ

ใชผ้ลการประเมินเพือพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต

นกัศึกษาทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวิจยัเพือสร้างและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ใหม่ทีเป็นการขยายพรมแดนความรู้และ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาทีเชือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และสิงแวดลอ้มตามศกัยภาพของ

ประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาทังในและต่างประเทศ เพือ

พฒันาความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติของสงัคมและประเทศชาติ 

3) มีการให้บริการวิชาการทีทนัสมยั เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

ตามระดบัความเชียวชาญของประเภทสถาบนั มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากับ 

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทงัในและต่างประเทศ เพือเสริมสร้างความเขม้แข็งและความยงัยืนของสังคม และ

ประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ว ัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน เพือ

เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วฒันธรรม

ต่างประเทศอยา่งเหมาะสม เพือประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 
 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลกัการ อนันําไปสู่สังคม

ฐานความรู้ และสงัคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานนีมีตวับ่งชีหลกั ไดแ้ก่ 

1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใชป้ระโยชน์ความรู้ ทงัส่วนทีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน

และเทศ เพือเสริมสร้างสงัคมฐานความรู้ 
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2) มีการบริหารจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการวิจยัแบบบูรณาการหลกัการ

แลกเปลียนเรียนรู้ หลกัการสร้างเครือข่ายและหลกัการประสานความร่วมมือรวมพลงั อนันาํไปสู่สังคมแห่ง

การเรียนรู้   
 

 ดงันนั ในการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ

กระจายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ  ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพือให้

สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบนัแต่ละแห่ง 

ดงัปรากฏในตารางที 5.  
 

ตารางที .   มาตรฐานการอุดมศึกษาและตวับ่งชีทีใช้ประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

 

มาตรฐาน 

ตวับ่งชีด้าน 

ปัจจยันําเข้า 

ตวับ่งชีด้าน 

กระบวนการ 

ตวับ่งชีด้านผลผลติ

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต - - ตวับ่งชีที .  และตวั

บ่งชี สมศ. ที , ,  

และ  

1+  

. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ

อุดมศึกษา 

    

 

 ก. มาตรฐานดา้น 

ธรรมาภิบาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

- ตวับ่งชีที . , 2.4, . , 

. , 7. , .  และ .  

 

ตวับ่งชี สมศ. ที  

และ   

 

+  

 ข. มาตรฐานดา้นพนัธกิจ

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตวับ่งชีที . , . , 

.  และ .   

ตวับ่งชีที 2.1, 2. , 2.7, 

3.1,3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 

.   

ตวับ่งชี สมศ. ที 

, , , , , , ,  

และ  

1 +9 

. มาตรฐานดา้นการสร้าง 

และพฒันาสงัคมฐานความรู้ 

และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตวับ่งชีที .  และ .  ตวับ่งชี สมศ. ที ,  

และ  

 

2+  

รวม 4 18 +18 23+18 
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เพือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ

ดาํเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทัง  ด้าน คือ 

ดา้นนักศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การเรียนรู้ 

รวมถึงนวตักรรม จึงสามารถกระจายตวับ่งชีตามองคป์ระกอบคุณภาพ  ดา้น ลงในมุมมองดา้นต่างๆ ทีกล่าว

ขา้งตน้ ดงัปรากฏในตารางที 5.3 
 

ตารางที 5.3 มุมมองด้านบริหารจดัการทีสําคญัและตวับ่งชีตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

 

มุมมองด้านบริหารจดัการ 
ตวับ่งชีด้าน 

ปัจจยันําเข้า 

ตวับ่งชีด้าน 

กระบวนการ 

ตวับ่งชีด้านผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 

 

รวม 

. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย 

- ตวับ่งชีที . , . , 

. , . , . , และ 

.  

ตวับ่งชีที .  และ ตวั

บ่งชี สมศ. ที , , , , ,  

และ  

 

+7 

. ดา้นกระบวนการภายใน ตวับ่งชีที .5 ตวับ่งชีที . , . , 

. , . , . , . , 

. , .  และ .  

ตวับ่งชี สมศ. ที 

, , , , ,  และ 

 

 

+7 

. ดา้นการเงิน ตวับ่งชีที .  ตวับ่งชีที .  -  

. ดา้นบุคลากร การเรียนรู้

และนวตักรรม 

ตวับ่งชีที .2  

และ .3  

ตวับ่งชีที .  และ 

.    

ตวับ่งชี สมศ. ที , ,  

และ  

 

+  

รวม 4 18 +18 3+18 

 

 

 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุด มศึกษา ตามประกา ศ

กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวนัที  พฤศจิกายน  เพือนําไปสู่การพฒันาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม

4.  ตวับ่งชีเพอืการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 

3.  ตวับ่งชีตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
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สถาบันทีมีปรัชญา ว ัตถุประสงค์ และพนัธกิจในการจัดตังทีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มาตรฐานฉบบันีประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั  ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อม

ในการจดัการศึกษา และมาตรฐานดา้นการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และกาํหนดกลุ่ม

สถาบนัอุดมศึกษาเป็น  กลุ่ม ดงัรายละเอียดทีระบุไปแลว้ในบทที  ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน กลุ่ม ข 

สถาบนัทีเนน้ระดบัปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัทีเน้นการวิจยัขนัสูงและผลิต

บณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก   
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั  ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก

มาตรฐานละ  ดา้น โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย

ดา้นต่าง ๆ  ดา้น 

 . ) ด้านกายภาพ 

  สถาบนัอุดมศึกษามีอาคารทีประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัของอาคารเรียนทีดี มีห้อง

ครบทุกประเภท  พืนทีใชส้อยทีใช้ในการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมทุกประเภทมีจาํนวนเพียงพอ 

และเหมาะสมกบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ จาํนวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตร และจาํนวนนักศึกษาตามแผน     

การรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พืนทีใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทังต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์

มาตรฐาน มีครุภณัฑป์ระจาํอาคาร ครุภณัฑก์ารศึกษา และคอมพิวเตอร์จาํนวนเพียงพอต่อการจดัการศึกษา 

 ทงันี อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมนัคง ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะหรือ

ความจาํเป็นอยา่งอืน ๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด 

 . ) ด้านวชิาการ 

                              สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ

สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  ของสถาบนัอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตทีตอบสนองความตอ้งการ

ของประเทศและผูใ้ช้บณัฑิตโดยรวม  มีหลกัประกันว่าผูเ้รียนจะได้รับการบริการการศึกษาทีดี สามารถ

แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สถาบนัตอ้งมีการบริหารวิชาการทีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทงั

ในดา้นการวางแผนรับนกัศึกษาและการผลิตบณัฑิต การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การ

เรียนรู้ การประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และการพฒันาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

 . ) ด้านการเงิน 

                              สถาบนัอุดมศึกษามีความพร้อมดา้นการเงินทงังบการเงินรวมและงบทีจาํแนกตาม

กองทุน มีแผนการเงินทีมนัคง เป็นหลกัประกนัไดว้่าสถาบนัจะสามารถจดัการศึกษาได้ตามพนัธกิจและ

เป้าหมายทีกาํหนดไว ้ รวมทงัสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาในอนาคต  เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน

และผูใ้ช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทาํรายงานการเงินทีแสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ  
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การจัดสรร การใชจ่้ายทีมีประสิทธิภาพ และทวัถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทงัการนาํรายไดไ้ปลงทุน

ภายใตก้ารประเมินและวิเคราะห์ความเสียง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานควบคู่

ไปกบัการใชเ้งินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 

 . ) ด้านการบริหารจดัการ     

      สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด

วิสยัทศัน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบติัทีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจที

กาํหนดไว ้ โดยมีสภาสถาบนัทาํหนา้ทีกาํกบั นโยบาย การดาํเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล การบริหาร

งบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารสวสัดิการทีจัดให้กบันักศึกษาและบุคลากรทุกระดบั รวมทงักาํกับ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายทีกาํหนดไว ้ 

มีการเผยแพร่ผลการกาํกบัการดาํเนินงานของสภาสถาบนัและการบริหารจดัการของผูบ้ริหารทุกระดับสู่

ประชาคมภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั  ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลทีประกอบดว้ย หลกัความโปร่งใส 

หลกัความรับผดิชอบ หลกัการตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า 
 

 ) มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกจิของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย

ด้านต่าง ๆ  ด้าน 

  . ) ด้านการผลติบัณฑติ 

  สถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการรับนกัศึกษาเขา้เรียนทีมีคุณสมบติัและจาํนวนตรงตาม

แผนการรับนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบนัผลิตบณัฑิตไดต้าม

คุณลกัษณะ จุดเน้นของสถาบนั ตรงตามเป้าหมายทีกาํหนด และจดัให้มีข้อสนเทศทีชดัเจน เผยแพร่ต่อ

สาธารณะในเรืองหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน  คณาจารยที์ส่งเสริมการจดักิจกรรม  การพฒันาการ

เรียนรู้ทงัในและนอกหลกัสูตร และตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 

 . ) ด้านการวจิยั 

                               สถาบนัอุดมศึกษามีการดาํเนินพนัธกิจดา้นการวจิยัอยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

ภายใตจุ้ดเนน้เฉพาะ โดยมีการดาํเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจดัการเพือส่งเสริมและ

สนบัสนุนคณาจารย ์นักวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาํวิจยั ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาํวิจยักบั

หน่วยงานภายนอกสถาบันเพือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริมสร้างสรรค์ทีมีคุณภาพ  

มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดใ้นวงกวา้ง

และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

 . ) ด้านการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม 

                              สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการทีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทงัในวง

กวา้งและกลุ่มเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจงทงัในและต่างประเทศ  ซึงอาจใหบ้ริการโดยการใชท้รัพยากรร่วมกนั
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ทงัในระดบัสถาบนัและระดบับุคคลไดใ้นหลายลกัษณะ  อาทิ การให้คาํปรึกษา การศึกษาวิจยั การคน้ควา้

เพือแสวงหาคาํตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสันต่าง ๆ การจดัให้มีการศึกษา

ต่อเนืองบริการแก่ประชาชนทวัไป การให้บริการทางวิชาการนี  สามารถจดัในรูปแบบของการให้บริการ

แบบใหเ้ปล่าหรือเป็นการใหบ้ริการเชิงพาณิชยที์ใหผ้ลตอบแทนเป็นรายไดห้รือเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัมาพฒันา

และปรับปรุงเพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
 

 . ) ด้านการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

สถาบันอุดมศึกษามีการดาํเนินการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติทังใน

ระดบัหน่วยงานและระดบัสถาบนั  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรม

เป็นส่วนหนึงของการจดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออ้ม เพือให้ผูเ้รียนและบุคลากรของสถาบัน

ไดรั้บการปลกูฝังใหมี้ความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรม

ของชาติ  สามารถนาํไปใช้เป็นเครืองจรรโลงความดีงามในการดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิต 

ทีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจดัการวฒันธรรมและวิถีชีวิตทีไม่พึงปรารถนาได ้สถาบนัมีการควบคุมการ

ดาํเนินงานดา้นนีอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์การดาํเนินงานดา้นการ

ทาํนุบาํรุง ศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั 

 ดังนัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

จึงสามารถกระจายตวับ่งชีตามองคป์ระกอบคุณภาพ  ดา้น ลงในมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาย่อยแต่ละดา้น

เพือใหส้ถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบนั

แต่ละแห่ง ดงัปรากฏในตารางที 5.4 
 

ตารางที .4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตวับ่งชีทีใช้ประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตวับ่งชีด้าน 

ปัจจยันําเข้า 

ตวับ่งชีด้าน 

กระบวนการ 

ตวับ่งชีด้านผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพ

และความพร้อมในการ

จดัการศึกษา 

    

(1) ดา้นกายภาพ ตวับ่งชีที .   - 1 

(2) ดา้นวิชาการ ตวับ่งชีที .  

และ .  
ตวับ่งชีที . , 2.4, 2.  ตวับ่งชี สมศ. ที  5+  

(3) ดา้นการเงิน  ตวับ่งชีที .  - 1 

(4) ดา้นการบริหาร

จดัการ 
 

ตวับ่งชีที . , 7.1, . , 

. , .  และ .  

ตวับ่งชี สมศ. ที 

, , ,  และ  
6+5 
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ตารางที .4  (ต่อ)  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตวับ่งชีทีใช้ประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตวับ่งชีด้าน 

ปัจจยันําเข้า 

ตวับ่งชีด้าน 

กระบวนการ 

ตวับ่งชีด้านผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

2. มาตรฐานดา้นการ

ดาํเนินการตามภารกิจ

ของสถาบนัอุดมศึกษา 

  

 

 

(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต 

 
ตวับ่งชีที .7, . และ 

.  

ตวับ่งชีที .  และ 

ตวับ่งชี สมศ. ที 

, ,  และ   

 

4+  

(2) ดา้นการวิจยั 
ตวับ่งชีที .  ตวับ่งชีที . และ .  

ตวับ่งชี สมศ. ที ,  

และ  
3+  

(3) ดา้นการใหบ้ริการ

ทางวิชาการแก่สงัคม 
 ตวับ่งชีที . และ .  

ตวับ่งชี สมศ. ที ,  

และ  
2+3 

(4) ดา้นการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 
 ตวับ่งชีที .  

ตวับ่งขี สมศ. ที 

และ  
1+  

รวม   1+18 23+18 
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ภาคผนวก ก 

ตวับ่งชีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

ตวับ่งชีผลการดําเนินงาน 

( ) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ  มีส่วนร่วมในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวน  

      การดาํเนินงานหลกัสูตร 

( )  มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.  ทีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

       แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

( )  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.  และ  

      มคอ.   อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

( )  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

      (ถา้มี)ตามแบบ มคอ.  และ มคอ.   ภายใน  วนั หลงัสินสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

( )  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.  ภายใน  วนั หลงัสินสุดปีการศึกษา 

( )  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีกาํหนดใน มคอ.  และ มคอ.   

      (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ  ของรายวิชาทีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

( )  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล 

      การประเมินการดาํเนินงานทีรายงานใน มคอ.  ปีทีแลว้   

( )  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 

( )  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง 

( ) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ย 

        กว่าร้อยละ  ต่อปี 

( ) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ทีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลียไม่นอ้ยกว่า .   

       จากคะแนนเต็ม .  

( ) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลียไม่นอ้ยกว่า .  จากคะแนนเต็ม .  

 

หมายเหตุ . สถาบนัอุดมศึกษาอาจกาํหนดตวับ่งชีเพิมเติมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและวตัถุประสงค์

ของสถาบนัฯ หรือกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานทีสูงขึน เพือการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยกาํหนด

ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทังนี หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการ

ดาํเนินการทีบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีทังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับ การเผยแพร่หลักสูตรทีได้

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการ

ดาํเนินงานตามขอ้ -  และอยา่งนอ้ยร้อยละ  ของตวับ่งชีผลการดาํเนินงานทีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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. กรณีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชและมหาวิทยาลยัรามคาํแหงซึงมีระบบการสอบ

ซ่อม อนุโลมใหป้รับตวับ่งชีในขอ้  และขอ้  เป็นดงันี 

 ขอ้  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของชุดวชิา/รายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.  และมคอ.  ภายใน  วนั หลงัสอบซ่อมให้ครบทุกชุด

วิชา/รายวิชาทีเปิดสอน 

 ข้อ  จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.  หลงัสินสุดปี

การศึกษา ภายใน  วนัหลงัสอบซ่อม 
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ภาคผนวก ข 

แบบรายงานผลการประเมนิ 

 

ตาราง ส   :  ผลการประเมินรายตวับ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตวับ่งชีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ ์สกอ.) 
ตวัตงั ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งชีที  .     

ตวับ่งชีที .  (สมศ.)    

ตวับ่งชีที  (สมศ.)    

ตวับ่งชีที  .     

ตวับ่งชีที  .      

 

ตวับ่งชีที  .      

 

ตวับ่งชีที  .     

ตวับ่งชีที  .     

ตวับ่งชีที  .     

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

 

ตวับ่งชีที   (สมศ.)     

 

ตวับ่งชีที   (สมศ.)     

 

ตวับ่งชีที   (สมศ.)     

 

ตวับ่งชีที   (สมศ.)     

 

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที  .      
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ตวับ่งชีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ ์สกอ.) 
ตวัตงั ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที  .      

 

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

 

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

 

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

 

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

ตวับ่งชีที .  (สมศ.)     

ตวับ่งชีที .  (สมศ.)     

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

ตวับ่งชีที .      

ตวับ่งชีที .      

ตวับ่งชีที .      

ตวับ่งชีที .      

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

ตวับ่งชีที  (สมศ.)     

ตวับ่งชีที .      

ตวับ่งชีที  .      

ตวับ่งชีที      

ตวับ่งชีที .      

ตวับ่งชีที .      
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ตาราง ส  :  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน 

การประเมินเฉลีย 

ผลการประเมิน 

  . - .   การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

  . - .  การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

  . - .  การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

  . - .  การดาํเนินงานระดบัดี 

  4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

องคป์ระกอบที        

เฉลียรวมทุกตัวบ่งชี

ของทุกองค์ประกอบ 
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ตาราง ส  :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 

การประเมินเฉลีย 

ผลการประเมิน 

  . - .   การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

  . - .  การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

  . - .  การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

  . - .  การดาํเนินงานระดบัดี 

  4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

มาตรฐานที        

มาตรฐานที  ก       

มาตรฐานที  ข       

มาตรฐานที        

เฉลียรวมทุกตัวบ่งชี

ของทุกมาตรฐาน 

      

 

ตาราง ส  :  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 

การประเมินเฉลีย 

ผลการประเมิน 

  . - .   การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

  . - .  การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

  . - .  การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

  . - .  การดาํเนินงานระดบัดี 

  4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

ดา้นนกัศึกษาและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย 

      

ดา้นกระบวนการ

ภายใน 

      

ดา้นการเงิน       

ดา้นบุคลากรการ

เรียนรู้และนวตักรรม 

      

เฉลียรวมทุกตัวบ่งชี

ของทุกมุมมอง 
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ตาราง ส  :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน 

การประเมินเฉลีย 

ผลการประเมิน 

  . - .   การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

  . - .  การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

  . - .  การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

  . - .  การดาํเนินงานระดบัดี 

  4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

. มาตรฐานดา้น

ศกัยภาพและความ

พร้อมในการจดั

การศึกษา 

      

( )ดา้นกายภาพ       

( )ดา้นวิชาการ       

( )ดา้นการเงิน       

( )ดา้นการบริหาร

จดัการ 

      

เฉลียรวมตวับ่งชี

มาตรฐานที  

      

.มาตรฐานดา้นการ

ดาํเนินการตามภารกิจ

ของสถาบนัอุดมศึกษา 

      

( )ดา้นการผลิตบณัฑิต       

( )ดา้นการวิจยั       

( )ดา้นการใหบ้ริการ       

( )ดา้นการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

      

เฉลียรวมตวับ่งชี

มาตรฐานที  

      

เฉลียรวมทุกตวับ่งชี

ของทุกมาตรฐาน 

      

 

  



ภาคผนวก  ค 

ตารางแสดงค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมนิประกนัคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา พ.ศ.2555 

ระดับมหาวทิยาลยั คณะ สํานกั/สถาบัน และโปรแกรมวชิา  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

องค์ประกอบ และตวับ่งชี มหาวทิยาลยั คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

โปรแกรม

วชิา 

การดําเนิน 

การ 

องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนดาํเนินการ     

1.1 กระบวนการพฒันาแผน  7 6 ขอ้ 

.  ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.) 3 3 - ขอ้ 

.  ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์(สมศ.) 3 3 - ค่าเฉลีย 

 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.) 4 4 - ขอ้ 

องค์ประกอบที 2 การผลติบัณฑติ     

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 5 5 5 ขอ้ 

2.2 อาจารยป์ระจาํทีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 12 12 - ร้อยละ 

2.3 อาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 12 12 - ร้อยละ 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 5 5 - ขอ้ 

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 6 - - ขอ้ 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 6 6 5 ขอ้ 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 5 5 5 ขอ้ 

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจดัใหก้บันกัศึกษา 5 5 5 ขอ้ 

                            คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษ

าภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณ
ะวิทยาการจัดการ                           



 

องค์ประกอบ และตวับ่งชี มหาวทิยาลยั คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

โปรแกรม

วชิา 

การดําเนิน 

การ 

  บณัฑิตปริญญาตรีทีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  ปี (สมศ.) 80 75 - ร้อยละ 

  คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(สมศ.) 

4 4 - ค่าเฉลีย 

  ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.) 15 10 - ร้อยละ 

  ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.) 15 10 - ร้อยละ 

 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.) 5 5 - ระดบั 

องค์ประกอบที 3 กจิกรรมการพฒันานกัศึกษา     

3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูข่าวสาร 6 6 5 ขอ้ 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 6 6 5 ขอ้ 

องค์ประกอบที 4 การวจิยั     

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 7 7 6 ขอ้ 

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ 5 5 5 ขอ้ 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์าํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั ,  20,000 15, 00 บาท 

  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.)  10 - ร้อยละ 

  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์นาํไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.)  10 - ร้อยละ 

  ผลงานวิชาการทีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 5 5 - ร้อยละ 
 

คู่มือการประกันคุณ
ภาพ

การศึกษ
าภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณ

ะวิทยาการจัดการ                             
 



องค์ประกอบ และตวับ่งชี มหาวทิยาลยั คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

โปรแกรม

วชิา 

การดําเนิน 

การ 

องค์ประกอบที 5 การบริหารทางวชิาการแก่สังคม     

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 5 5 5 ขอ้ 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม 5 5 5 ขอ้ 

  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน

และ/หรือการวิจยั  (สมศ.) 

 15 - ร้อยละ 

  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก  (สมศ.) 4 4 - ขอ้ 

.  ผลการชีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเด็นที  (สมศ.) 4 4 - ขอ้ 

.  ผลการชีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเด็นที  (สมศ.) 4 4 - ขอ้ 

องค์ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม     

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5 5 5 ขอ้ 

 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 4 4 - ขอ้ 

 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 4 4 - ขอ้ 

องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจดัการ     

7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 7 7 - ขอ้ 

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 4 4 - ขอ้ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการตดัสินใจ 5 - - ขอ้ 

7.4 ระบบบริหารความเสียง 5 5 - ขอ้ 

                             คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษ

าภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณ
ะวิทยาการจัดการ                            



องค์ประกอบ และตวับ่งชี มหาวทิยาลยั คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

โปรแกรม

วชิา 

การดําเนิน 

การ 

 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีของสภาสถาบนั (สมศ.) 3 - - คะแนน 

 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารสถาบนั  (สมศ.) 3 3 - คะแนน 

องค์ประกอบที 8 การเงนิและงบประมาณ     

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 7 - ขอ้ 

องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ     

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 6 6 5 ขอ้ 

 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั (สมศ.) 4.50 4.50 - คะแนน 

องค์ประกอบท ี   นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี     

10.1   การบริหารจดัการสถานศึกษา  ดี ( D) 5 5 4 ขอ้ 

.    ผลทีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย  ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม

คุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งั  ดา้น 
3 3 2 ดา้น 

 

 

 

 

 

คู่มือการประกันคุณ
ภาพ

การศึกษ
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ตารางสรุปตวับ่งชีเพอืการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2555 (สกอ. และ สมศ.) 

ระดับมหาวทิยาลยั คณะ โปรแกรมวชิา ศูนย์ สํานกั/สถาบนั มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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องค์ประกอบที  1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนดําเนนิการ  ( สกอ. 1 ตวับ่งชี  สมศ.   ตวับ่งชี) 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน          สนอ 

.  ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.)          สสว 

.  ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์(สมศ.)          สสว 

  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.)          สสว 

องค์ประกอบที  2 การผลติบัณฑติ  (สกอ.  8 ตวับ่งชี  สมศ.  ตวับ่งชี) 

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร          สสว 

2.2 อาจารยป์ระจาํทีมีคุณวฒิุปริญญาเอก           สนอ. 

2.3 อาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ           สนอ. 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน          สสว,สนอ 

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
         สนอ , สสว, 

วิทยบริการ  

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน           สสว 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต           สสว 

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจดัใหก้บันกัศึกษา          สนอ. 

                            คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษ

าภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณ
ะวิทยาการจัดการ                             
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  บณัฑิตปริญญาตรีทีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  ปี (สมศ.)          สสว 

  คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) 

         สสว 

  ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.)          สสว 

  ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

 (สมศ.) 

         สสว 

 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.)          สนอ 

องค์ประกอบที  3 กจิกรรมการพฒันานกัศึกษา (สกอ. 2 ตวับ่งชี)  

3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูข่าวสาร           สนอ 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา           สนอ 

องค์ประกอบที  4 การวจิยั (สกอ. 3 ตวับ่งชี  สมศ.  ตวับ่งชี) 

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์          วิจยั 

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์          วิจยั 
 

 คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษ
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4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั           วิจยั 

  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.)          วิจยั 

  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์นาํไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.)          วิจยั 

  ผลงานวิชาการทีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.)          วิจยั 

องค์ประกอบที  5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม (สกอ. 2 ตวับ่งชี  สมศ.  ตวับ่งชี) 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม           วิจยั 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม          วิจยั 

  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั  (สมศ.) 

         วิจยั 

  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก  (สมศ.)          วิจยั 

.  ผลการชีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเด็นที  (สมศ.)          วิจยั 

.  ผลการชีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเด็นที  (สมศ.)          วิจยั 

องค์ประกอบที  6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. 1 ตวับ่งชี  สมศ.  ตวับ่งชี) 

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม           ศิลปะ 

 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)          ศิลปะ 

 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)          ศิลปะ 
 

                             คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษ

าภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณ
ะวิทยาการจัดการ                             
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องค์ประกอบที  7 การบริหารและการจดัการ (สกอ. 4 ตวับ่งชี  สมศ.   ตวับ่งชี) 

7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั          สนอ 

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้          สนอ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการตดัสินใจ          วิทยบริการ 

7.4 ระบบบริหารความเสียง          สนอ 

 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีของสภาสถาบนั (สมศ.)          สนอ 

 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารสถาบนั  (สมศ.)          สนอ 

องค์ประกอบที  8 การเงนิและงบประมาณ (สกอ. 1 ตวับ่งชี)  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ          งานแผน 

องค์ประกอบที  9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (สกอ. 1 ตวับ่งชี  สมศ.  ตวับ่งชี) 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน          งานประกนั 

 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั (สมศ.)          งานประกนั 

องค์ประกอบท ี   นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี  (  ตวับ่งชี) 

10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา  ดี ( D)          สนอ 

.  ผลทีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย  ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีดี ตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งั  ดา้น 

         สนอ 

 

 คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษ
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ภาคผนวก ง 

 

แนวทางปฏิบัตด้ิานงานประกนัคุณภาพ ปี 2555 

ระดับมหาวทิยาลยัฯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี 

หน้าที  

- จดัทาํแผนการปฏิบติังาน Improvement  Plan 

- กาํกบัดูแลใหเ้ป็นแผน Improvement  Plan 

ประกอบด้วย รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี 

ผู้รวบรวมข้อมูล 

หน้าท ี

- ติดตามและควบคุมผูป้ฏิบติัใหด้าํเนินงานเป็นไปตามแผน 

- ควบคุมขบวนการสงัเคราะห์ SAR ของมหาวิทยาลยั 

ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการและหวัหนา้หน่วยงาน 

ผู้ปฏิบตั ิ

หน้าท ี

    - ดาํเนินการแผนทีกาํหนด พร้อมจดัเก็บหลกัฐานตามตวับ่งชี 

    - ดาํเนินการสงัเคราะห์ SAR ในระดบัมหาวิทยาลยัฯ 

    - ดาํเนินการรับตรวจประเมิน ตามขอ้ซกัถามจากกรรมการ 

ประกอบด้วย 

    - เจา้หนา้ทีจากศนูย ์สาํนกั หรือหน่วยงานกลาง 

    - ตวัแทนจากคณะทีกาํกบัดูแลตวับ่งชี 
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ขันตอนการดําเนนิงานด้านประกนัคุณภาพ ปี2555 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

 ทุกหน่วยงาน หมายถึง โปรแกรมวิชา คณะ สาํนกั และสถาบนั 

 

 

ทุกหน่วยงานจดัทาํ Improvement Plan โดย

วิเคราะห์จากผลการประเมินของปีทีผา่นมา 

เพือหาแนวทางแกไ้ขและวางแผนดาํเนินงานใน

ปีการศึกษา 2554 

ทุกหน่วยงานตอ้งมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 

เพือเป็นการทบทวนขนัตอนการทาํงานและหลกัฐาน และวางแผน

ดาํเนินงานในส่วนทียงัไม่ไดป้ฏิบติั หรือเพิมเติมหลกัฐานทียงัไม่

สอดคลอ้งตามระบบและขนัตอนการทาํงานตามตวับ่งชี 

หน่วยงานระดบัคณะ สาํนกัและสถาบนัจดัทาํ

รายชือผูรั้บชอบตามตวับ่งชี ร่วมถึงเป็นผู ้

ประสานงานกบัมหาวิทยาลยั 

ทุกหน่วยงานตอ้งมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 

เพือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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1. โปรแกรมวิชาจดัทาํเอกสารการประเมินตนเอง 

(SAR) ปีการศึกษา 2555 ผลการดาํเนินงาน 

2. โปรแกรมวิชาจดัส่งอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ที

งานประกนัคุณภาพ  

3. งานประกนัคุณภาพจดัประชุมคณะกรรมตรวจ

ประเมินระดบัโปรแกรมวิชา  

4. ดาํเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัโปรแกรมวิชา  

5. กรรมการตรวจประเมินจดัส่งผลการประเมินที

งานประกนัคุณภาพ  

6. งานประกนัคุณภาพนาํผลการประเมินแจง้ใหค้ณะและโปรแกรมวิชาทราบ 

พร้อมนาํผลดงักล่าวรายงานต่อมหาวิทยาลยั  

7. งานประกนัคุณภาพนาํเสนอผลการประเมิน ผ่าน

เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัฯ 

เพือจัดส่งเอกสาร SAR ให้

กรรมการก่อนวันตรวจ

ประเมิน 

เพือชีแจงแนวทางปฏิบัติใน

การตรวจประเมิน  

แนวทางการตรวจประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ โปรแกรมวชิา 

ปีการศึกษา 2555 
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1. คณะ ศูนย ์สาํนกั จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 

ผลการดาํเนินงาน 

โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online พร้อมแนบ file หลักฐาน 

2. คณะ ศูนย ์สาํนกั ตอ้งดาํเนินการกรอกขอ้มูลพร้อมแนบ 

file ในระบบ    CHE QA Online    ใหแ้ลว้เสร็จ  

3. ดาํเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัคณะ ศูนย ์สาํนกั  

4. กรรมการตรวจประเมินจดัส่งผลการประเมินที

งานประกนัคุณภาพ  

5. งานประกนัคุณภาพนาํผลการประเมินแจง้ใหค้ณะทราบ พร้อมนาํผล

ดงักล่าวรายงานต่อมหาวิทยาลยั  

6. งานประกนัคุณภาพนาํเสนอผลการประเมิน ผ่าน

เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัฯ 

โดยระบบ CHE QA Online 

สามารถ print เอกสาร SAR ได้

สําเร็จรูป เพือจัดส่งให้

คณะกรรมการประเมิน 

แนวทางการตรวจประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย์ สํานัก 

ปีการศึกษา 2555 

เพือจัดเกบ็ข้อมูลผลการ

ดาํเนินงาน เอกสารหลักฐาน ใน

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดย

ทาํงานผ่านอินเตอร์เนต็ ตาม

ข้อกาํหนดของ สกอ 
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ภาคผนวก จ 

 
คาํสั งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

ที  329/2556 

เรือง  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะ  

             โปรแกรมวชิา กลุ่มโปรแกรมวชิา สํานกั และสถาบนัฯ  

………………………………………….. 
 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่าดว้ย

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา กาํหนดให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในและ

ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก โดยการประกนัคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม  

ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพมาตรฐานทีกาํหนด 

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  จึงไดด้าํเนินการให้มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาให้

เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนืองไดม้าตรฐานตามทีกําหนดทุกระดบัของมหาวิทยาลยั และเพือรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตน้สังกดัและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการจดัการ

ความรู้และงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัคณะ โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบนัฯ 

ประจาํปีการศึกษา 2555 ดงันี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. อาจารยพ์ฤกษ ์   โปร่งสําโรง  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์ระ  กาญจนสินธุ  กรรมการ 

3. อาจารยป์ระพนัธ์   ขนัติธีระกุล  กรรมการ 

4. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบติั  กรรมการ 

5. อาจารยว์รีะศกัดิ   ชืนตา   กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ ์  แกว้ขาว   กรรมการ 

7. อาจารยธี์ระศกัดิ   ธรรมบาํรุง  กรรมการ 

8. อาจารยปิ์ยวรรณ   ธรรมบาํรุง  กรรมการ 

9. นายศกัดิสกุล   คลงัชะนงั   กรรมการ 

10. นางฉววีรรณ   สีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 2  การผลิตบณัฑิต 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรณทิพย ์ แสงสุขเอียม   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยช์ลิดา   ตระกลูสุนทร  กรรมการ 

3. อาจารยด์ร.อรุณรัตน ์  สัณฐิติกวนิสกุล  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวทิย ์  กรรมการ 

5. อาจารยก์มลพร   สวนทอง  กรรมการ 

6. อาจารยสุ์ธิดา   ทิพยโส   กรรมการ 

7. อาจารยว์นิดา   ไชยชนะ   กรรมการ 

8. อาจารยผ์าณิต   ลกัษมีธนสาร  กรรมการ 

9. อาจารยธ์านิล   ม่วงพูล   กรรมการ 

10. อาจารยข์นิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 

11. อาจารยห์ฤทยั   ดิ นสกุล    กรรมการ 

12. นางสุกญัญา   ทบัทิม   กรรมการ 

13. นายธนพล   สุนทรกิดาการ  กรรมการ 

14. นางกรรณิกา   กล่อมวจิิตร   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยอ์กนิษฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอ์นญัญา   ทองสิมา   กรรมการ 

3. อาจารยอ์ษุา   พนัธ์ฤทธิดาํ  กรรมการ 

4. อาจารยว์รารัตน ์   สานนท ์   กรรมการ 

5. อาจารยป์ริพสั   ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 

6. อาจารยสุ์ธินนัท ์   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 

7. นายอาทิตย ์   โพธิเงินงาม   กรรมการ 

8. นางสาวภคัศุภร   กาญจนกุล  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 4  การวจิยั 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวมิล เรืองศรี   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะ  โควนิทท์ววีฒัน ์  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต ์  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.อุมาพร  อาลยั   กรรมการ 

5. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ ์  แกว้ขาว   กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.ไกรุ่้ง   เฮงพระพรหม  กรรมการ 

7. อาจารย ์ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู   กรรมการ 

8. อาจารยอ์ษุณีย ์   ภกัดีตระกูลวงศ ์  กรรมการ 

9. อาจารยกี์รติ   เกิดศิริ   กรรมการ 

10. นางสาวศรัณยา   ลาภส่งผล  กรรมการ 
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11. นายอลงกรณ์   รุผกัชี    กรรมการ 

12. นางสาวอรุณี   เชือแกว้   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5  การบริการวชิาการแก่สงัคม 

1. อาจารยพ์ฤกษ ์   โปร่งสําโรง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธ์นัยนนัท ์   ศรีพนัธ์ลม  กรรมการ 

3. อาจารยศุ์ภรัตน ์   ทศัน์เจริญ  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รัิติ  จนัทรทรัพย ์  กรรมการ 

5. อาจารยผ์าณิต   งามสัมฤทธิ  กรรมการ 

6. ดร.สาโรจน ์   เพชรมณี   กรรมการ 

7. อาจารยส์มเกียรติ   ช่อเหมือน  กรรมการ 

8. อาจารยว์โิรจน ์   บวังาม   กรรมการ 

9. นายภูมิศกัดิ   อาํคา    กรรมการ 

10. นางกรรณิกา   กล่อมวจิิตร  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยอ์กนิษฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอ์นญัญา   ทองสิมา   กรรมการ 

3. อาจารยป์ระภาพรรณ  เพียรชอบ  กรรมการ 

4. อาจารยว์นิดา   ชยัชนะ   กรรมการ 

5. อาจารยสุ์ขสวสัดิ   แซ่ลิม   กรรมการ 

6. อาจารยป์ถมาภรณ์  ไทยโพธิศรี  กรรมการ 

7. นายอาทิตย ์   โพธิเงินงาม   กรรมการ 

8. นางชชัชญา   ทองเปลว  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7  การบริหารและการจดัการ 

1. อาจารยศิ์ริชยั   โสภา   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์ระ   กาญจนสินธุ  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ ์  แกว้ขาว   กรรมการ 

4. อาจารยป์ระพนัธ์   ขนัติธีระกุล  กรรมการ 

5. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบติั  กรรมการ 

6. นายชิตพงษ ์   คลอ้ยอรุณ   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 8  การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยส์มบติั   หทยัรัตนานนท ์  ประธานกรรมการ 

2. นางขวญัสุมน   สีเหลอืง   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารยไ์พศาล   สิมาเลาเต่า   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล เรืองศรี   กรรมการ 
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3. อาจารยบุ์ญชะนะ   วาราชะนนท ์  กรรมการ 

4. อาจารยว์าสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 

5. อาจารยว์จินี   อารีรอบ   กรรมการ 

6. อาจารยสุ์ธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 

7. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 

8. อาจารยสุ์พิชฌาย ์   จนัทร์เรือง  กรรมการ 

9. อาจารยโ์สภาพรรณ  สุวรรณสวา่ง  กรรมการ 

10. อาจารยห์ฤทยั   ดิ นสกุล   กรรมการ 

11. นายบณัฑิต   ชยัชววฒิุ   กรรมการ 

12. นายชยัฤทธิ   ประสิทธิศีลสุข  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยอ์กนิษฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล เรืองศรี   กรรมการ 

3. อาจารยธ์นัยนนัท ์   ศรีพนัธ์ลม  กรรมการ 

4. อาจารยอ์ษุา   พนัธ์ฤทธิดาํ  กรรมการ 

5. อาจารยว์รารัตน ์   สานนท ์   กรรมการ 

6. อาจารยป์ริพสั   ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 

7. อาจารยสุ์ธินนัท ์   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 

8. นายศกัดิสกุล   คลงัชะนงั   กรรมการ 

9. นางสุกญัญา   ทบัทิม   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

1. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบติั  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.บรรณทศัน ์  สร้อยระยา้  กรรมการ 

3. อาจารยไ์กยสิทธิ   อภิระติง   กรรมการ 

4. อาจารยศุ์ภกฤษ   นาคป้อมฉิน  กรรมการ 

5. อาจารยสุ์พิชฌาย ์   จนัทร์เรือง  กรรมการ 

6. อาจารยน์ภดล   ผูมี้จรรยา  กรรมการ 

7. อาจารยส์มเกียรติ   ช่อเหมือน  กรรมการ 

8. อาจารยธ์านิล   ม่วงพูล   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1. อาจารย ์ดร.จกัพงษ ์  แกว้ขาว   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรณ์ทิพย ์ แสงสุขเอียม  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล เรืองศรี   กรรมการ 

4. อาจารยพ์ฤกษ ์   โปร่งสําโรง  กรรมการ 
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5. อาจารยธี์ระศกัดิ   ธรรมบาํรุง  กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.อรุณรัตน ์  สัณฐิติกวนิสกุล  กรรมการ 

7. อาจารยภ์คัศุภร   กาญจนกุล  กรรมการ 

8. อาจารยอ์กนิษฐ ์   ศรีภูธร   กรรมการ 

9. อาจารย ์ดร.กญัจนรั์ตน ์  สุขรัตน ์   กรรมการ 

10. อาจารย ์ดร.กีรติ   เกิดศิริ   กรรมการ 

11. อาจารยธ์นัยนนัท ์   ศรีพนัธ์ลม  กรรมการ 

12. อาจารย ์ดร.วรินทร์  ศรีปัญญา  กรรมการ 

13. อาจารยอ์นญัญา   ทองสิมา   กรรมการ 

14. อาจารยศุ์ภรัตน ์   ทศัน์เจริญ  กรรมการ 

15. อาจารยว์าสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 

16. อาจารย ์ดร.ญาณิกา  วชัรเทวนิทร์กลุ  กรรมการ 

17. อาจารย ์ดร.เอกราชนัย ์  ไชชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. อาจารยป์ระพนัธ์   ขนัติธีระกุล  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไ์พโรจน ์   โจลตัสาห์กลุ  กรรมการ 

3. อาจารยสุ์ธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 

5. อาจารยปิ์ยวรรณ   ธรรมบาํรุง  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 2 การผลิตบณัฑิต 

1. อาจารยผ์าณิต   งามสัมฤทธิ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยก์มลพร   สวนทอง  กรรมการ 

3. อาจารยเ์พญ็พกัตร์   แกลว้เดชศรี  กรรมการ 

4. อาจารยศ์รัณยา   จงัโส   กรรมการ 

5. อาจารยไ์พโรจน ์   โจลตัสาห์กลุ  กรรมการ 

6. อาจารยภ์ารณี   นิลกรณ์   กรรมการ 

7. อาจารยป์รีชา   แจ่มวถิีเลศิ  กรรมการ 

8. อาจารยว์นิดา   ชยัชนะ   กรรมการ 

9. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 

10. อาจารย ์ดร.นิตยา   จนักา   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยว์นิดา   ชยัชนะ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.นิตยา   จนักา   กรรมการ 

3. อาจารยศ์รัณยา   จงัโส   กรรมการ 
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4. อาจารยพุ์ฒิยา   รัตนศิริวฒัน ์  กรรมการ 

5. อาจารยอ์ษุา   พนัฤทธิดาํ  กรรมการ 

6. อาจารยว์าริศา   เพชรธีรานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 4 การวจิยั 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.พิทกัษพ์งศ ์  ป้อมปราณี  กรรมการ 

3. อาจารยป์ระพนัธ์   ขนัติธีระกุล  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.อุมาพร  อาลยั   กรรมการ 

5. อาจารยเ์พญ็พกัตร์   แกว้เดชศรี  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

1. อาจารย ์ดร.วนัเพญ็  แสงทองพินิจ  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รัิติ  จนัทรทรัพย ์  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.พิทกัษพ์งศ ์  ป้อมปราณี  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต ์  กรรมการ 

5. อาจารยอ์ุกฤษฏ ์   อาํไพพนัธ์ุ  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยป์ระภาพรรณ  เพียรชอบ  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รัิติ  จนัทรทรัพย ์  กรรมการ 

3. อาจารยไ์พโรจน ์   โจลตัสาห์กลุ  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.นิตยา   จนักา   กรรมการ 

5. อาจารยภ์ารณี    นิลกรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสุ์ธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 

3. อาจารยว์จินี   อารีรอบ   กรรมการ 

4. อาจารยปิ์ยวรรณ   ธรรมบาํรุง  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยปิ์ยวรรณ   ธรรมบาํรุง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยว์จินี   อารีรอบ   กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 

4. อาจารยสุ์ธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 

5. อาจารยพุ์ฒิยา   รัตนศิริวฒัน ์  กรรมการ 

6. อาจารยเ์ปรมสุข   ใจภกัดี   กรรมการ 

7. อาจารยข์นิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์ระ  กาญจนสินธุ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์จษฎา   ปริตาโพธิ  กรรมการ 

3. อาจารยอ์ุมาพร   ปฏิพนัธ์ภูมิสกลุ  กรรมการ 

4. อาจารยอ์ดิสร   แกว้ภกัดี   กรรมการ 

5. อาจารยเ์ฉลิมชนม ์  ตงัวชิรพนัธ์ุ  กรรมการ 

6. อาจารยห์ฤทยั   ดิ นสกุล   กรรมการ 

7. อาจารยบ์ญัชา   หิรัญสิงห์  กรรมการ 

8. อาจารยเ์สาวนีย ์   สันติวงศ ์  กรรมการ 

9. อาจารยข์นิษฐา   แซ่ลิ ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะวิทยาการจดัการ 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนนัท ์       ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสิ์ริพงษ ์                    ไชยชนะ                 กรรมการ 

3. อาจารยข์วญัยุพา                   ศรีสวา่ง                  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 2 การผลิตบณัฑิต 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั          พงศ์สิทธิกาญจนา     ประธานกรรมการ 

2. อาจารยว์ลัลภา                        วชิะยะวงศ์             กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.ดารินทร์                โพธิตงัธรรม           กรรมการ 

4. อาจารยว์รีศกัดิ   นาชยัดี   กรรมการ 

5. อาจารยณ์ฐัชามญฑ ์  ศรีจาํเริญรัตนา  กรรมการ 

6. อาจารยจุ์ฑามาศ   ศรีชมภู   กรรมการ 

7. อาจารยห์รรษา                        คลา้ยจนัทร์พงษ ์      กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยภ์าวนา   บาํรุงสุข                 ประธานกรรมการ 

2. อาจารยกิ์ตติพงษ ์                     ภู่พฒัน์วบูิลย ์           กรรมการ 

3. อาจารยว์มิลรัตน์                       ศรีรัตนกลุ                กรรมการ 

4. อาจารยสุ์ประวณ์ี   ศิรินุกุลวฒันา  กรรมการ 

5. อาจารยก์สมล                          ชนะสุข                    กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 4 การวจิยั 

1. อาจารยส์มใจ                           เภาดว้ง                    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยพิ์ชามญชุ์                      เลิศวฒันพรชยั         กรรมการ 
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3. อาจารยสุ์ทิศา                          ไพบูลยว์ฒันกิจ        กรรมการ 

4. อาจารยด์วงใจ                          คงคาหลวง              กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

1. อาจารยไ์พโรจน์                      ร่มบารมี                  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ชัชา                          ศิรินธนาธร             กรรมการ 

3. อาจารยส์มพล   สุขเจริญพงษ ์  กรรมการ 

4. อาจารยพ์งษส์ันติ                      ตนัหยง                     กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยจ์นัทนา              พงศ์สิทธิกาญจนา    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยจ์นัจิราภรณ์                   ปานยินดี                  กรรมการ 

3. อาจารยช์นะพงษ ์   อาภรณ์พิศาล  กรรมการ 

4. อาจารยช์ญาพรรธณ์                  หาญสวสัดิ           กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7 การบริหารและการจดัการ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน ์ ฉิมะสังคนนัท ์           ประธานกรรมการ 

2. อาจารยจี์รวรรณ   นกเอยีงทอง  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.ร่มเกลา้  ศิลธรรม   กรรมการ 

4. อาจารยอ์ฏัศณี                          เพียรเจริญวงศ์          กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 8 การเงินและงบประมาณ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน ์ ฉิมะสังคนนัท ์          ประธานกรรมการ 

2. อาจารยบุ์ษบงค ์   สุวรรณะ   กรรมการ 

3. อาจารยว์รีกิจ                           อุฑารสกลุ                กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารยส์มใจ   เภาดว้ง                  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยม์าลินี                           นาคใหญ่                 กรรมการ 

3. นางสาวสร้อยมณี   เดชะ                     กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยผ์อ่งใส                          สินธุสกุล    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัวรรณ   สมรรคจนัทร์                 กรรมการ 

3. อาจารยภ์าวนา   บาํรุงสุข                  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เยาวภา บวัเวช   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.สุชาดา  แสงดวงดี  กรรมการ 

5. อาจารยณ์ชัชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
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6. อาจารยว์รีศกัดิ   นาชยัดี   กรรมการ 

7. อาจารยทิ์วาพร   ทรายเมืองปัก  กรรมการ 

8. อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. อาจารยส์มพล   สุขเจริญพงษ ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัชามญฑ ์  ศรีจาํเริญรัตนา  กรรมการ 

3. อาจารยพ์นัธิการ์   วฒันกุล   กรรมการ 

4. อาจารยจี์รวรรณ   นกเอยีงทอง  กรรมการ 

5. อาจารยอ์ฏัศณี   เพียรเจริญวงศ ์  กรรมการ 

6. อาจารยกิ์ตติพงษ ์   ภู่พฒัน์วบูิลย ์  กรรมการ 

7. อาจารยม์าลินี   นาคใหญ ่  กรรมการ 

8. อาจารยก์สมล   ชนะสุข   กรรมการ 

9. อาจารยข์วญัยุพา   ศรีสวา่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

1. อาจารยว์นัเพญ็   คงวฒันกลุ  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยโ์สรัจ  กายบริบูรณ์  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัดิชยั  สหกุลบุญญรักษ ์  กรรมการ 

5. อาจารยนุ์สรา   เจนลาภวฒันกุล  กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.ฉตัรประมนต ์  ภูติจนัทร์  กรรมการ 

7. อาจารย ์ดร.ร่มเกลา้  ศิลธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี 

1. อาจารยพิ์มพน์ารา   พิบูลจิระกานต ์  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน ์  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.ปาริชาติ  ขาํเรือง   กรรมการ 

4. อาจารยว์รีกิจ   อุฑารสกลุ  กรรมการ 

5. อาจารยสุ์ทิศ   ไพบูลยว์ฒันกิจ  กรรมการ 

6. อาจารยส์มใจ   เภาดว้ง   กรรมการ 

7. อาจารยไ์พโรจน ์   ร่มบารมี   กรรมการ 

8. อาจารยบุ์ษบงค ์   สุวรรณะ   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น   ประธานกรรมการ 
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2. อาจารยจุ์ฑามาศ   ศรีชมภู   กรรมการ 

3. อาจารยจ์นัจิราภรณ์  ปานยินดี  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

1. อาจารยศ์านติ   ดิฐสถาพรเจริญ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.สุเมธี   วงศ์ศกัดิ   กรรมการ 

3. อาจารยธ์นาณติั   กลา้หาญ   กรรมการ 

4. อาจารยณ์ฐัวรรณ   สมรรคจนัทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั   พงศ์สิทธิกาญจนา  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุกรี แกว้มณี   กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.ไพรัช   มากกาญจนกลุ  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.แสงแข  บุญศิริ   กรรมการ 

5. อาจารย ์ดร.ดารินทร์  โพธิตงัธรรม  กรรมการ 

6. อาจารยจ์นัทนา   พงศ์สิทธิกาญจนา  กรรมการ 

7. อาจารยสิ์ริพงศ ์   ไชยชนะ   กรรมการ 

8. อาจารยพ์งษส์ันติ   ตนัหยง   กรรมการ 

9. อาจารยด์วงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 

10. อาจารยพ์งศ์สฎา   เฉลิมกลนิ   กรรมการ 

11. อาจารยห์รรษา   คลา้ยจนัทร์พงษ ์  กรรมการ 

12. อาจารยผ์อ่งใส   สินธุสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

1. อาจารยว์ลัลภา   วชิะยะวงศ ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยว์มิลรัตน ์   ศรีรัตนกลู  กรรมการ 

3. อาจารยสุ์ประวณ์ี   ศิรินุกุลวฒันา  กรรมการ 

4. อาจารยธ์นพล   ฐานาริยชยั  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ บุญทานนท ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยช์ญาพรรธณ์  หาญสวสัดิ  กรรมการ 

3. อาจารยภ์าวนา   บาํรุงสุข   กรรมการ 

4. อาจารยพิ์ชามญชุ ์   เลิศวฒันพรชยั  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. อาจารยไ์ตรภพ   สุวรรณศรี           ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธ์ชัวรรธน ์     หนูแกว้   กรรมการ 

3. อาจารยพิ์บูลย ์   มงักร                 กรรมการ 

4. อาจารยส์าวติรี   ตนสาลี                กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 2 การผลิตบณัฑิต 

1. อาจารยผ์สุดี   ปทุมารักษ ์      ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไ์พโรจน ์   แกว้เขียว              กรรมการ 

3. อาจารยธ์ารา   จนัทร์อนุ            กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยธ์งชยั   ศรีเมือง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยนิ์พา   ผลสงเคราะห์            กรรมการ 

3. อาจารยพ์รรณระพี                     บุญเปลยีน  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 4 การวจิยั 

1. อาจารยว์ลยัลกัษณ์  อมรสิริพงศ ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยก์นกเนตร    วรวงษ ์   กรรมการ 

3. อาจารยว์ลรัีตน ์   เลา้อรุณ         กรรมการ 

4. อาจารยปิ์ยนาถ   อิมดี               กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

1. อาจารยนุ์ชรี   บุญศรีงาม                  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์ก่งกาจ                         ตน้ทองคาํ         กรรมการ 

3. อาจารยพิ์มพช์นก                       มูลมิตร   กรรมการ 

4. อาจารยพิ์สิฐ                        สุขสกล                   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยญ์าณภทัร                      ยอดแกว้   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยว์งศ์ระวทิย ์                    นอ้มนาํทรัพย ์  กรรมการ 

3. อาจารยว์รชิน   มงัคงั   กรรมการ 

4. อาจารยส์มโชค   เนียมไธสง  กรรมการ 

5. อาจารยจ์กัษ ์   จินดาวฒัน์        กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7 การบริหารและการจดัการ 

1. อาจารยไ์ตรภพ   สุวรรณศรี             ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์นตรนภา   วรวงษ ์          กรรมการ 

3. อาจารยอ์ญัชนา   สุตมาตร                   กรรมการ 
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องคป์ระกอบที 8 การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยณ์ฐักฤตา   บุญบงกชรัตน์           ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์าฏนภา   โพธิเรือง                   กรรมการ 

3. อาจารยธ์ชัริน   บุญฤทธิรุ่งโรจน์             กรรมการ 

4. อาจารยถ์รินนัท ์   ประทุม                 กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารยภ์รสรัญ   แก่นทอง                 ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์าฏนภา   โพธิเรือง                   กรรมการ 

3. อาจารยก์รรณิการ์   สุวรรณศรี                 กรรมการ 

4. อาจารยจิ์รศุภา   ปล่องทอง                    กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยธ์งชยั   ศรีเมือง     ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศิ์วพร   โกศิยะกุล              กรรมการ       

3. อาจารยมิ์งฟ้า   สุริโยดร                  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกลุ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไ์พโรจน ์   แกว้เขียว   กรรมการ 

3. อาจารยนุ์ชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 

4. อาจารยนิ์พา   ผลสงเคราะห์  กรรมการ 

5. อาจารยว์ลยัลกัษณ์  อมรสิริพงศ ์  กรรมการ 

6. อาจารยส์มปอง   มิสสิตะ   กรรมการ 

7. อาจารยถ์รีนนัท ์   ศรีสวสัดิ   กรรมการ 

8. อาจารยธี์ระพงษ ์   นพเกา้   กรรมการ 

9. อาจารยธ์ารา   จนัทร์อนุ  กรรมการและเลขานุการ 

   

กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1. อาจารย ์ดร.มนูญ   จนัทรสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยก์ณัฑธิ์มา นิลทองคาํ  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.วฒันา   อคัคพานิช  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.รุ่งนภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ ์  กรรมการ 

5. อาจารยไ์ตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 

6. อาจารยก์รรณิการ์   สุวรณศรี  กรรมการ 

7. อาจารยธิ์ดารัตน ์   สืบญาติ   กรรมการ 

8. อาจารยน์ภู   วงศ์พนัธ์ุ   กรรมการ 
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9. อาจารยส์มยศ   สืบจากดี   กรรมการ 

10. อาจารยธ์นปพน   ภูสุวรรณ  กรรมการ 

11. อาจารยนิ์ภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

1. อาจารยณ์ฐักฤตา   บุญบงกชรัตน ์  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลรัตน ์ คีรินทร์   กรรมการ 

3. อาจารยผ์สุดี   ปทุมารักษ ์  กรรมการ 

4. อาจารยส์ัมฤทธิ   ทองสิมา   กรรมการ 

5. อาจารยน์ภวรรณ   โชติกะมงคล  กรรมการ 

6. อาจารยเ์ชิดศกัดิ   ชืนตา   กรรมการ 

7. อาจารย ์ดร.กนัตด์นยั  วรจิตติพล  กรรมการ 

8. อาจารยป์ราณี   สีนาค   กรรมการ 

9. อาจารยก์นกเนตร   วรวงษ ์   กรรมการ 

10. อาจารยอ์ินทร์ธีรา   ปัชชา   กรรมการ 

11. อาจารยศ์ศิธิดา   สาหร่ายวงั  กรรมการ 

12. อาจารยน์ารีมา   แสงวมิาน  กรรมการ 

13. อาจารยว์ลรัีตน ์   เลา้อรุณ   กรรมการ 

14. อาจารยอ์รนุช   เอกพงษเ์ผ่า  กรรมการ 

15. อาจารยรุ์จา   สุขพฒัน ์  กรรมการ 

16. อาจารยล์ลนา   ปฐมชยัวฒัน ์  กรรมการ 

17. อาจารยว์รัญญา   ปรีดาธวชั  กรรมการ 

18. อาจารยนุ์พงษ ์   ภูศรี   กรรมการ 

19. อาจารยจ์นัทรา   พรมปาน  กรรมการ 

20. อาจารยเ์นตรนภา   สวยสี   กรรมการ 

21. อาจารยก์สุุมา   พิทกัษว์งศ ์  กรรมการ 

22. อาจารยเ์บญจวรรณ  เปล่งขาํ   กรรมการ 

23. นางสาวฐิติมา   สะอาดชูชม  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

1. อาจารยส์นธยา   โจมกนั   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์าฎนภา   โพธิเรือง  กรรมการ 

3. อาจารยน์เรศ   ชูดวง   กรรมการ 

4. อาจารยพ์งษบ์วร   ประสูตร์แสงจนัทร์ กรรมการ 

5. อาจารยธี์รศกัดิ   ลีละพฒันา  กรรมการ 
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6. อาจารย ์ดร.ปิยะพร  ตนัณีกุล   กรรมการ 

7. อาจารยอ์ุมาพร   สิทธิบูรณาญา  กรรมการ 

8. อาจารยฉ์ลองบูรณ์  เพง็ลาํ   กรรมการ 

9. อาจารยธ์ชัริน   บุญฤทธิรุ่งโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

1. อาจารยจิ์รศุภา   ปล่องทอง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศิ์วพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 

3. อาจารยว์รรษมน   เพียรเสมอ  กรรมการ 

4. อาจารยว์ริิยา   วริิยารัมภะ  กรรมการ 

5. อาจารยป์ทิตตา   พูพะเนียด  กรรมการ 

6. อาจารยเ์นตรนภา   วรวงษ ์   กรรมการ 

7. อาจารยมิ์งฟ้า   สุริโยดร   กรรมการ 

8. อาจารยจิ์นตนา   เหลือลน้   กรรมการ 

9. อาจารยเ์ตือนใจ   คดดี   กรรมการ 

10. อาจารยป์รีชา   เสือพิทกัษ ์  กรรมการ 

11. อาจารยธ์งชยั   แซ่เจีย   กรรมการ 

12. อาจารยน์งนุช   ยงัรอด   กรรมการ 

13. อาจารยช์วนพิศ   สิริพนัธนะ  กรรมการและเลขานุการ 
  

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 

1. อาจารยก์ารุณย ์   ด่านประดิษฐ ์  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิลปชยั กงตาล   กรรมการ 

3. อาจารยว์รชิน   มงัคงั   กรรมการ 

4. อาจารยไ์พรัช   ดาํรงกิจถาวร  กรรมการ 

5. อาจารยศ์ราวธุ   ววิรรณ   กรรมการ 

6. อาจารยจ์กัษ ์   จินดาวฒัน ์  กรรมการ 

7. อาจารยส์รายุทธ์   โชติรัตน ์  กรรมการ 

8. อาจารยพ์รรณระพี  บุญเปลยีน  กรรมการ 

9. อาจารยอ์ญัชนา   สุตมาตร   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว 

1. อาจารย ์ดร.นิพล   เชือเมืองพาน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยม์สัลนิ   บวับาน   กรรมการ 

3. อาจารยถ์รินนัท ์   ประทุม   กรรมการ 

4. อาจารยอ์ารีรัตน ์   ฟักเยน็   กรรมการ 
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5. อาจารยว์งศ์ระวทิย ์  นอ้มนาํทรัพย ์  กรรมการ 

6. อาจารยพิ์มพช์นก   มูลมิตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

1. อาจารยปิ์ยะวรรณ   ปินแกว้   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยพิ์บูลย ์   มงักร                       กรรมการ  

3. อาจารยว์ชัรพล   หงส์ทอง   กรรมการ 

4. อาจารยส์หะ   พุกศิริวงศช์ยั  กรรมการ 

5. อาจารยน์พรัตน ์   กุมภะ   กรรมการ 

6. อาจารยส์มโชค   เนียนไธสงค ์  กรรมการ 

7. อาจารยอ์ลงกรณ์   ศุภเอม   กรรมการ 

8. อาจารยม์นตรา   ตรีชนั   กรรมการ 

9. อาจารย ์ดร.วรัิตน ์  ปินแกว้   กรรมการ 

10. อาจารยเ์ก่งกาจ   ตน้ทองคาํ  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา 

1. อาจารย ์ดร.สุพิชฌาย ์  จินดาวฒันภูมิ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยม์นตรี   ววิาห์สุข   กรรมการ 

3. อาจารยว์รากรณ์   พูลสวสัดิ  กรรมการ 

4. อาจารยญ์าณภทัร   ยอดแกว้   กรรมการ 

5. อาจารยพิ์สิฐ   สุขสกลุ   กรรมการ 

6. อาจารยเ์ศรษฐพงษ ์  ปุจฉาการ  กรรมการ 

7. อาจารยย์ศพงษ ์   วรรชนะ   กรรมการ 

8. อาจารยปั์ญญา   รุ่งเรือง   กรรมการ 

9. อาจารยธิ์ติพงศ ์   มีทอง   กรรมการ 

10. อาจารยว์ลัล ี   นวลหอม  กรรมการ 

11. อาจารยจิ์ตรภณ   สุนทร   กรรมการ 

12. อาจารยก์นกอร   สวา่งศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 

1. อาจารยภ์รสรัญ   แก่นทอง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.สมชาย    ลกัขณานุรักษ ์  กรรมการ  

3. อาจารยธ์งชยั        ศรีเมือง   กรรมการ 

4. อาจารยพี์รพฒัน ์   พนัศิริ   กรรมการ 

5. อาจารยศ์านติกร   พินยงค ์   กรรมการ 

6. อาจารยปิ์ยนาถ   อิมดี   กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

1. อาจารยส์าวติรี   ตนสารี   ประธานกรรมการ 

2. Ajarn Liu    Fuchao   กรรมการ  

3. Ajarn Li    Xiaoxiao  กรรมการ 

4. Ajarn Yu   Xiaoyan   กรรมการ 

5. Ajarn Yang    Yue   กรรมการ 

6. Ajarn Wang   Guan   กรรมการ 

7. Ajarn Han   Ying   กรรมการ 

8. อาจารยอ์มัพร   วรานนทว์นิช  กรรมการและเลขานุการ 
 

 กรรมการศูนย์ภาษา 

1. อาจารยอ์รนุช   เอกพงษเ์ผ่า  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลรัตน ์ คีรินทร์   กรรมการ 

3. อาจารยรุ์จา   สุขพฒัน ์  กรรมการ 

4. อาจารยศ์ศิธิดา   สาหร่ายวงั  กรรมการ 

5. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 

6. นางสาววมิล   เงินทิพย ์  กรรมการ 

7. นางสาวสิริพร   พวงสําล ี  กรรมการ 

8. นายสุเมธา   บานพริง   กรรมการ 

9. นางสาวสินีนาถ   พูลเพิมพนัธ์ุ  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะครุศาสตร์ 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. อาจารยช์ยัยุธ   มณีรัตน ์   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธิ์ติรัตน ์   รุ่งเจริญเกียรติ  กรรมการ 

3. อาจารยพ์นม   จองเฉลิมชยั  กรรมการและเลขานุการ  

องคป์ระกอบที 2  การผลิตบณัฑิต 

1. อาจารยว์รัิติ   เนตรสวา่ง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์อกชยั   ไวยโสภี   กรรมการ 

3. อาจารยจ์าํรัส   อินทลาภาพร  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยปั์ณรสี   เอียมสอาด  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอ์าํนวย   สอิงทอง   กรรมการ 

3. อาจารยณ์ฐัวรรธน ์  สถิราววิฒัน ์  กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 4  การวจิยั 

1. อาจารยรั์ตนวรรณ   ลิมวฒันสมุทร  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์จษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.จิติรัตน ์  แสงเลศิอุทยั  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5  การบริการวชิาการแก่สงัคม 

1. อาจารย ์ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์รีภทัร   ผิวพอใช ้  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยอ์าํนวย   สอิ งทอง    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัวรรธน ์  สถิราววิฒัน ์  กรรมการ 

3. อาจารยปั์ณรสี   เอียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7  การบริหารและการจดัการ 

1. อาจารยว์ลิาสินี   ทองแถบ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยพิ์ชญาภา   ยืนยาว   กรรมการ 

3. อาจารยอ์รพิณ   พฒันผล   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 8  การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยป์วรา   ชูสงัข ์   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเกษรา   จูทอง   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารย ์ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยป์วณีา   ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยณ์ฐัวรรธน ์  สถิราววิฒัน ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอ์าํนวย   สะอิ งทอง  กรรมการ 

3. อาจารยปั์ณรสี   เอียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

1. อาจารรยธิ์ติรัตน ์   รุ่งเจริญเกียรติ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยด์รุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์รวดี  ศรีเอยีมสะอาด  กรรมการ 

4. อาจารยเ์ทพยพงษ ์  เศษคึมบง  กรรมการ 

5. อาจารย ์ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

 

 กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา 

1. อาจารยปั์ณรสี   เอียมสอาด  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชาติ  นพคุณ   กรรมการ 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ                                            150   

 

3. อาจารยว์นิยั    นุชพิทกัษ ์  กรรมการ 

4. อาจารยชู์ชีพ   คงมีชนม ์  กรรมการ 

5. อาจารยช์ยัยุธ   มณีรัตน ์   กรรมการ 

6. อาจารยย์งยุทธ   ฮิ นเจริญ   กรรมการ 

7. อาจารยอ์าํนวย   สะอิ งทอง  กรรมการ 

8. อาจารยเ์กษม   สุขสมบูรณ์  กรรมการ 

9. อาจารยอ์รรถกร   เวชการ   กรรมการ 

10. อาจารยณ์ฐัวรรธน ์  สถิราววิฒัน ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณา ไชยะธน   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พียงจิต  ด่านประดิษฐ ์  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ริยา  สมประชา  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ฐดาว  พิศาลพงศ ์  กรรมการ 

5. อาจารยป์วรา   ชูสงัข ์   กรรมการ 

6. อาจารยว์ลิาสินี   ทองแถบ   กรรมการ 

7. อาจารยรั์ตนวรรณ   ลิมวฒันาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววารีรัตน ์   สามบุญลือ  กรรมการ 

3. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมกาและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 2  การผลิตบณัฑิต 

1. อาจารยว์นัเพญ็   แวววรีคุปต ์  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยฐิ์ติวลัย ์  ธรรมไพโรจน ์  กรรมการ 

3. อาจารยศิ์ริพร   ฉายาทบั   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท ์  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัธยาน ์   องัคประเสริฐกลุ  กรรมการ 

3. อาจารยว์ริยา   จนัทร์ขาํ   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 4  การวจิยั 

1. รองศาสตราจารยป์ระไพวรรณ ด่านประดิษฐ ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยก์รวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 

3. อาจารยว์ชรีกร   สุวรรณมณี  กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5  การบริการวชิาการแก่สงัคมผูก้าํกบัดูแลและประสานงาน) 

1. อาจารยเ์อมวดี   เกียรติศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์รียม   นมรักษ ์   กรรมการ 

3. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท ์  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัธยาน ์   องัคประเสริฐกลุ  กรรมการ 

3. อาจารยว์ริยา   จนัทร์ขาํ   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7  การบริหารและการจดัการ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววารีรัตน ์   สามบุญลือ  กรรมการ 

3. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 8  การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยว์ไิล   ตาปะสี   ประธานกรรมการ 

2. นางสาววารีรัตน ์   สามบุญลือ  กรรมการ 

3. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารยว์นัเพญ็   แวววรีคุปต ์  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยฐิ์ติวลัย ์  ธรรมไพโรจน ์  กรรมการ 

3. อาจารยศิ์ริพร   ฉายาทบั   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท ์  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัธยาน ์   องัคประเสริฐกลุ  กรรมการ 

3. อาจารยว์ริยา   จนัทร์ขาํ   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ผูช่้วยศาสตรจารยพ์จนีย ์  กงตาล   ประธานกรรมการ 

2. นางจรรยา   ร่มเพชร   กรรมการ 

3. อาจารยอ์นญัญา   ทองสิมา   กรรมการและเลขานุการ 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รองศาสตราจารยเ์บญจรัตน ์ สีทองสุก  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์ารีรัตน ์   เทียมเมือง  กรรมการ 

3. อาจารยเ์สว ี   เหลือบุญชู  กรรมการ 

4. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบติั  กรรมการ 

5. นายอาํนาจ   ชา้งเขียว   กรรมการ 

6. นางสาวสุรีรัตน ์   คลา้ยสถาพร  กรรมการ 

7. นางสาวสุรีพนัธ์   ผลเจริญ   กรรมการ 

8. นางสาวเรณุกา   ปรีชานุกูล  กรรมการ 

9. นางสาวกิงดาว   ฮวัจนัทร์   กรรการ 

10. นางสาวลดัดา   บุญเปลยีนพล  กรรมการ 

11. นางเอมรัศม ์   เอียมพิทกัษพ์ร  กรรมการ 

12. นายสถาพร   บวัรัตน ์   กรรมการ 

13. นายสุกกิติ   มุสิราช   กรรมการ 

14. นายเทพฤทธิ   ตงัฤทยัวานิชย ์  กรรมการ 

15. นายธนกร   โพธิยาลยั  กรรมการ 

16. นางรัตนาวดี   แพรอตั ์   กรรมการ 

17. นางสมรัก   เปล่งเจริญศิริชยั  กรรมการและเลขานุการ 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. อาจารย ์ดร.สุพจน ์  เฮงพระพรหม  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยแ์พรวพรรณ  ตรีชนั   กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 

4. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย ์  กรรมการ 

5. นางสาววรวรรณ   ตนัสกุล   กรรมการ 

6. นายวริชา   วรัิชกลุ   กรรมการ 

7. นางสาวยุวพรรณ   ผึงทอง   กรรมการ 

8. นางสาววศินี   จินดารัตน ์  กรรมการ 

9. นายประวทิย ์   คนเทียง   กรรมการ 

10. นางสาวหนึงฤทยั   ศรีสวสัดิ   กรรมการ 
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11. อาจารยรุ์จิราวดี   ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวนาฎถยา   แดงเยน็   ผูช่้วยเลขานุการ 
 

สํานักงานอธิการบด ี

1. รองศาสตราจารยโ์สรัจน ์  กายบริบูรณ์  ประธานกรรมการ 

2. นางรัตนา   จนัทนากร  กรรมการ 

3. อาจารยชู์ชีพ   คงมีชนม ์  กรรมการ 

4. นางศิริพร   โรจน์พิทกัษก์ุล  กรรมการ 

5. นางวงษเ์ดือน   ก่วยสกลุ   กรรมการ 

6. นางรัตนา   ยงัจิรวฒันชยั  กรรมการ 

7. นางสาวนนันภสั   ประสพสุข  กรรมการ 

8. นางอารีรัตน ์   บุตรแกว้   กรรมการ 

9. นางสาวธนวนัต ์   มนคลาํ   กรรมการ 

10. นายนครชยั   มุสิกุล   กรรมการ 

11. นายเอนก   ลลิตวสุภิญโญ  กรรมการ 

12. นางสาวกฤตนนั   สายสวาท  กรรมการ 

13. นางสาวสุวรรณา   บ่อยกระโทก  กรรมการ 

14. นางสาวกญัญา   อินทร์แหยม  กรรมการ 

15. นางสาวศิริกนัยา   ถมทองคาํ  กรรมการ 

16. นางสาวยุวดี   ร่วนลอย   กรรมการ 

17. นางพรทิพา   ดว้งพิบูลย ์  กรรมการ 

18. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

1. อาจารย ์ดร.พชัรศกัดิ  อาลยั   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.สุเมธี   วงศ์ศกัดิ   กรรมการ 

3. อาจารยอ์ภินนัท ์    จุ่นกรณ์   กรรมการ 

4. นางสาวเออืมพร   ศรีสวสัดิ   กรรมการ 

5. นายจิรันดร   บูฮ๊วดใช ้  กรรมการ 

6. นางสาวพิมลวรรณ  แซ่เหลียว  กรรมการ 

7. นางสาวสิริรัตน ์   เหล่าสิม   กรรมการ 

8. นางสาวนิลภวษิย ์   ทบัทอง   กรรมการ 

9. นางสาวนุชจรี   สามงามอินทร์  กรรมการ 

10. นางสาวแสงดาว   นาคปาน   กรรมการ 

11. นายวฑิรูย ์   กล่อกระโทก  กรรมการและเลขานุการ 
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โดยใหมี้หนา้ทีดงัต่อไปนี 

1. กาํหนดองคป์ระกอบและตวับ่งชีในการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  ให้สอดคลองกบั

องคป์ระกอบและตวับ่งชีในระดบัมหาวทิยาลยั พร้อมกบัจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพ 

2. วางแผนการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. กระตุน้ใหมี้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

4. เตรียมเอกสาร และหลกัฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นกัศึกษา เพือรอรับการติดตามและ

ประเมินคุณภาพทงัภายในและภายนอก 

5. ส่งเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน 

6. จดัทาํรายงานและขอ้เสนอแนะวธีิการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เสนอมหาวทิยาลยั ปี

การศึกษาละ ๒ ครัง  

7. ปฏิบติัหนา้ทีอืนทีไดรั้บมอบหมายเกียวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

   สั ง      ณ      วนัที         28      กุมภาพนัธ์      พ.ศ.      2556 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ) 

รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 


