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นับตั้งแตเริ่มใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.2547 ซ่ึงกําหนด
บทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยครูใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ อีกสองสาขานอกเหนือจากครุศา
สตรบัณฑิตคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปะศาสตรบัณฑิต ทําใหโครงสรางของวิทยาลัยครูเปล่ียนไปจาก
เดิมโดยไดมีการเปดคณะวิชาใหมขึ้นมารองรับไดแกคณะวิชาวิทยาการจัดการ และมีพัฒนาการเปนลําดับ 
ดังนี้ 
 กอนป พ.ศ.2527 มีภาควิชาซ่ึงเกี่ยวของกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณขึ้น แตสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 ป พ.ศ.2527  เริ่มกอตั้งคณะวิทยาการจัดการ 
 ป พ.ศ.2528 ตั้งคณะวิทยาการจัดการอยางเปนทางการ  เริ่มมีการบริหารคณะวิทยาการจัดการอยาง
เปนระบบ  ผูบริหารทานแรก ไดแก  ผศ.ดร.ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว  ซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา  และมี
ภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ และในชวงเริ่มตนมีคณาจารย 10 ทาน คือ  ผศ.ดร.
ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว อาจารยอารีย  สิกขมาน  อาจารยพงษศักดิ์  ปญจพรผล  อาจารยพิภพ สุวรรณรักษ  
อาจารยจงจิต  ปญญชุณห  อาจารยชูเกียรติ ฤกษอุดม  อาจารยสนธยา  คงฤทธ์ิ  อาจารยเจียม  เคหะธูป  
อาจารยบุญยืน แซหุนและ อาจารยเบญจมาศ วัชรเทวินทรกุล 
 ตอมาไดมีการแบงการบริหารออกเปน 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ   
ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร 
 ตั้งแตป  พ.ศ. 2528– 2537  ในสวนของการจัดการศึกษานั้น  คณะวิชาวิทยาการจัดการ  ไดดําเนิน 
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร  ดังนี ้
 1.  สาขาวิชาการศึกษา ไดแก  การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ  ระดับปริญญาตรี  4 ป  โดย
เปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่องนับตั้งแตปการศึกษา 2525 เปนตนมา  และตั้งแตปการศึกษา  2533  ไมมี
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร  โดยคณะฯ ไดเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2528  ตามโปรแกรมวิชา
ตอไปนี ้

2.1  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  เปดรับท้ังในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  ท้ังภาค
ปกติและภาค กศ.พป.  และไดปดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชานี้ในปการศึกษา  2533 

สวนที่  1 
ขอมูลเบ้ืองตนของคณะวิทยาการจัดการ 

1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ 
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 2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาภาค
ปกติ  (ซ่ึงไดปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2532)  โดยเปล่ียนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
(การประชาสัมพันธ) ระดับปริญญาตรี 4 ป แทน และตั้งแตปการศึกษา 2539 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรได
เปดแขนงใหม คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร 

2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 4 ป ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแตป
การศึกษา 2532 จนกระท่ังปการศึกษา  2536 ไดปดโปรแกรมวิชานี ้และเปดรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี 4 ป แทนสวนโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง ไดเปดรับ
นักศึกษา ภาค กศ.พป. 

ในราวกลางภาคการศึกษาท่ี 2/2542 คณะฯ ไดปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจาก
ภาควิชาเปนโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบงเปน 6 โปรแกรมวิชา  ดังนี ้
  1.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจและการจัดการท่ัวไป 
  2.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
  3.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
  6.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
 และยังไดเริ่มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช  โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดทําคูมือ
การประกันคุณภาพและไดมอบหมายใหโปรแกรมวิชาท้ังหมด จัดทําคูมือการศึกษาตนเองและคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพ่ือมอบใหแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชาดวย 
 ป พ.ศ. 2543  ไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหมท้ังในสวนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  และ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทําคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตรใหมเปนครั้งแรก 
 ป พ.ศ. 2544 เปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการท่ัวไป (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)และในปเดียวกันนี้ คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 หอง และ
หองปฏิบัติการบัญชี 1 หอง 
 ป พ.ศ. 2545  เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปหลังอนุปริญญา  แขนงการบัญชี การเงินและ
การธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษยและยกเลิกการเปดหลักสูตรการจัดการท่ัวไป  แขนงตาง 
ๆ โดยใหมีเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปอยางเดียว  และในปนี้คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการจัด
รายการวิทยุโทรทัศน 1 หอง นอกจากนี้ คณะฯ ไดดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายหลังจากท่ีบริหารภายใตความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ป พ.ศ. 2546 ในระดับปริญญาตรี  เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร  (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน) และ
นิเทศศาสตร (การโฆษณา)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 
สิงหาคม 2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1) ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด มี ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ รื่ อ ง ม า ต ร ฐ า น
สถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

2) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

2) เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 
(goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3) เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุด
ท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ี
ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

4) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผู มีสวนไดสว นเสีย ทําให ม่ันใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

5) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีขอมูล
พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

ป พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) โดย
จะรับนักศึกษารุนท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หอง 
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ป พ.ศ. 2548 เปดรับนักศึกษารุนท่ี 2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) จํานวน 
2 หอง 

ป พ.ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับนักศึกษารุนท่ี 3  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการท่ัวไป) จํานวน 2 หอง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) สําหรับ
ผูบริหาร จํานวน 1 หอง 

ป พ.ศ. 2549  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ท้ังหมด จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังนี ้

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตร ี4 ป จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย   และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2549 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร) ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและ 
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2549 

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร (สกอ.รับรอง) เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2550 

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) : หลักสูตรกลาง เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2551 

ป พ.ศ. 2549  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ท้ังหมด จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังนี ้

ป พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําหลักสูตรใหม จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2552 
คณะฯ  ไดรับงบประมาณแผนดินจํานวน  40  ลานบาท  เพ่ือกอสรางอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชี
และโลจิสติกส 

ป พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัดการเปดสอนหลักสูตรใหม 2 สาขาวิชาคือหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ และเพ่ิม
โปรแกรมวิชา อีก 2 โปรแกรมวิชา รวมเปน 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพ่ือใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้
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1. โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี 
3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
5. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
8. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
9. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  
10. กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 

 
 
2.1 ปรัชญา  

เพ่ิมศักยภาพบุคคลดวยการศึกษา  สรางสมภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
2.2  วิสัยทัศน  

คณะวิทยาการจัดการมุงท่ีจะเปนคณะวิชาท่ีใชความรูเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรู
สูชุมชน เพ่ือพัฒนาคนและทองถ่ินใหเปนมืออาชีพ 
2.3 พันธกิจ  

คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจ  5  ประการ  คือ 
 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมและเปนกําลังหลักของทองถ่ิน 
 2.  สรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรูเชิงบูรณาการ 

3.  บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถ่ิน 
4.  ทํานุบํารุงศาสนา สรางเสริมจริยธรรม อนุรักษและฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 

 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
2.4 วัตถุประสงค 
 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
 2.  สรางงานวิจัยและพัฒนางานสรางสรรคในรูปแบบตาง  ๆ
 3.  บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถ่ิน 
 4.  บํารุงศาสนา  สรางเสริมจริยธรรม  อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.  พัฒนาสูการเปนองคกรการเรียนรูและใชความรูเปนฐานของการพัฒนา 
 6.  บริหารงานดวยความเปนธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และแผนงาน 
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2.5 ประเด็นยุทธศาสตร  
1. ดานการผลิตบัณฑิต มุงเนนขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือใหนักศึกษามี

คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five Domains of  Learning) การพัฒนานักศึกษาสู School 
of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา การดําเนินการพัฒนาศูนยชวยการเรียนรู 
และการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน 

2.   ดานการวิจัย มุงการวิจัยเพ่ือสรางสมองคความรู โดยการจัดตั้งหนวยวิจัย การวิจัยรวม
ระหวางอาจารย-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย ดานงานวิจัย 

3.   ดานการบริการวิชาการ มุงใหบริการวิชาการทางธุรกิจท้ังภายในและภายนอก และจัด
อบรมทักษะวิชาชีพทางธุรกิจ 

4.   ดานทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุงเนนใหนักศึกษาและบัณฑิตดํารงตนโดย
ยึดม่ัน  ประพฤติตนตามหลักศาสนาและสงเสริม  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

5.  ดานการบริหารจัดการ มุงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  นําระบบประกันคุณภาพ 
และการบริหารจัดการ 
2.6 วัตถุประสงค 

1. บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีความรู มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5  ดาน
และมีทักษะทางดานคอมพิวเตอร  ภาษา และการส่ือสาร 

2. คณะเปนศูนยกลางการพัฒนาองคความรูและการวิจัย ดานการบริหารจัดการและนิเทศ
ศาสตร  เพ่ือประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา คณาจารย บุคลากร และการใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน   

3. ทรัพยากรของคณะถูกนําไปใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
4. โครงสรางระบบการบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ท้ังในเชิงนโยบายและ

การปฏิบัติ  
5. คณาจารยและบุคลากรมีศักยภาพและคุณวุฒิสูงขึ้นท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม สมเปน
แบบอยางท่ีดีของนักศึกษาและสังคม 

6. มีผลงานวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชประโยชน เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน   

7. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบจาก
ภายในและภายนอก 

8.  คณาจารยและบุคลากรมีวัฒนธรรมและมีความรัก  สามัคคี  รวมกันทํางาน  
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วิสัยทัศน               มุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูทองถ่ิน  เพื่อพัฒนาคนและทองถ่ิน ใหเปนมืออาชีพ 

 

พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู
คุณธรรมและเปนกําลัง
หลักของทองถ่ิน 

สรางงานวิจัยและพัฒนา
องคความรูเชิงบูรณาการ 

เปาประสงค 
1.บัณฑิตมีความรู 
ความสามารถ   ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของคณะ 
2. บัณฑิตมีทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอร 
ภาษา  และการสื่อสาร 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

ดานการผลิตบัณฑิต 

1. มีงานวิจัยที่สามารถสราง 
องคความรูใหม 
2. ผลงานวิจัยเปนประโยชนตอ
การพัฒนานักศึกษา   คณาจารย 
บุคลากร และทองถิ่น 
3. อาจารยและบุคลากรมี
ศักยภาพและคุณวุฒิสูงขึ้น 
4.สืบสานสนับสนุน พัฒนาและ
วิจัยตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ 

ดานการวิจัย 
 

บริการทางวิชาการ
และกระจายโอกาส
ทางการศึกษาแก

ทองถิ่น 

ดานการบริการ
วิชาการ 

การใหบริการ
วิชาการ ท่ี
สอดคลองกับ
ความตองการของ
ทองถิ่น 
 

ทํานุบํารุงศาสนา สรางเสริม
จริยธรรม  อนุรักษและฟนฟู

ศิลปะ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม 

คณาจารย บุคลากรและ
บัณฑิต ตระหนักใน
คุณคาทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ดานทํานุบํารุงศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ โดยใช       

หลักธรรมาภิบาล 
 

1. บริหารจัดการมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ 
2. มีระบบและกลไกการ  
 ประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ 
3.  การบริหารจัดการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 
ทรัพยากรใชอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด 

ดานการบริหาร  
 

ปรัชญา เพิ่มคุณคาบุคคลดวยการศึกษา สรางสมภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
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1.  ปฏิรูปการเรียนรู 
     1.1.  ผูเรียน 
 1.1.1  มีระบบคัดกรองผูเรียน 
 1.1.2  การปรับฐานความรูนักศึกษากอนเขาเรียน 
 1.1.3  กําหนดมาตรฐานความรูพื้นฐานการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน และทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 1.1.4  วางระบบสงเสริมใหนักศึกษารักการอานหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 1.1.5  ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five  Domains of Learning) โดยมุงพัฒนานักศึกษาสู  
                          School  of  Business  และพัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา      
    1.2  ผูสอน 
 1.2.1  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียน  การสอน 
 1.2.2  สนับสนุนใหมีการพัฒนาตําราในแตละวิชาใหไดมาตรฐาน 
 1.2.3  สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ ดําเนินการพัฒนาศูนยชวยการเรียนรู 
 1.2.4  เพิ่มจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาของแตละหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
 1.2.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา โดยเนนใหอาจารยท่ีปรึกษามีสวนรวมกับนักศึกษาในการวางแผนการเรียนรูและการสงเสริม     
                         นักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษา  
 1.2.6  สรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาจารยโดยใชองคกรตางๆ  ในทองถิ่นเปนฐาน และเปนแหลงการเรียนรูโดยตรงใหมากข้ึนเพื่อ 
                          นักศึกษาจะไดมีประสบการณตรง 
  1.3  หลักสูตร 
 1.3.1  พัฒนาหลักสูตรใหม 

1.  ยุทธศาสตร 
     ดานการผลิต 
     บัณฑิต 
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    1.4  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 1.4.1  พัฒนาระบบการเรียนรูรวมกับชุมชนและระบบการเรียนรูรวมกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 1.4.2  สนับสนุนใหนักศึกษารวมโครงการสหกิจศึกษา 

1.4.3  บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมเขากับรายวิชาเพื่อใหบัณฑิตเปนมนุษยท่ีสมบูรณโดยสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี 
          นาสนใจตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  
1.4.4  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ  เนื้อหาวิชา และบริบทของผูเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

                          และใชกิจกรรมเปนสื่อ  การทํางานวิชาการรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษา  และสถานประกอบการในรูปของสหกิจศึกษา รวมถึงการเรียนรูจาก 
                          ประสบการณจริง 
 1.4.5  พัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  ใหรวมถึงมีความหลากหลาย ท้ังในรูปแบบของสื่อและชองทางการเขาถึงสื่อ เพื่อสงเสริมการ 
                          เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู  รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือกับแหลงเรียนรูอื่น การติดตามประเมินผลการสอนและการวัดผลเพื่อเปนกลไก  
                          ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อเปนการสรางสังคมของมหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 1.4.6 สรางเครือขายคลังสมองในแตละดาน 
    1.5  ปจจัยสนับสนุนและสภาพแวดลอมอ่ืนๆ 
 1.5.1  จัดหองเรียนใหเพียงพอและอุปกรณใหสอดคลองกับลักษณะโปรแกรมวิชา 
 1.5.2  จัดภูมิสถาปตยใหเอื้อตอการศึกษาและการเรียนรู  เสริมสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารยและผูเรียน 
 1.5.3  สนับสนุนใหสํานักวิทยบริการเปนศูนยการเรียนรู และให School of Business  เปนศูนยการเรียนรูดวยตนเองเปนแหลงพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 1.5.4  สนับสนุนใหมีศูนยผลิตสื่อการเรียนการสอน  พัฒนาระบบ ICT  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไดแก อินเทอรเน็ตไรสาย  
 1.5.5  พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหกาวทันพัฒนาการดานการสอน และเทคนิควิธีการจัดประสบการณเรียนรูโดยใหเทคโนโลยีสมัยใหม 
 1.5.6  พัฒนาหองปฏิบัติการใหทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 1.5.7  พัฒนาบริหารจัดการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพของชีวิตของ อาจารยและนักศึกษา  เชน หองสุขา  โรงอาหาร  หองเก็บวัสดุ  เปนตน 
 1.5.8  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการบริหารบุคลากร การจัดซื้อจัดจาง  การเบิกจายเงิน การจัดทํางบประมาณ การติดตามผลและตรวจสอบภายใน 
 1.5.9  ปรับปรุงระบบสารสนเทศและสรางนวัตกรรมใหม สําหรับการบริหารงานของคณะ 
 

1.  ยุทธศาสตร 
     ดานการผลิต 
     บัณฑิต 
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4.  พัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 
          4.1  การจัดต้ังหนวยวิจัยท่ีพัฒนาองค ความรูใหม   
          4.2  การวิจัยรวมระหวางอาจารย-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ ใหเกิดโครงการสรางงานใหมจากการนําผลการวิจัยไปใช  
          4.3  การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัยใหมีการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมท่ีมุงการจดสิทธิบัตรได 
5.  การจัดต้ังหนวยวิจัย  
          5.1  สรางระบบการพัฒนานักวิจัย  ใหมีการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น 
          5.2  สงเสริมสนับสนุน การเขาถึงแหลงทุน  ของมหาวิทยาลัยภายในและแหลงทุนภายนอกเพื่อสูความเปนเลิศ 
6.  การสงเสริมงานวิจัยตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
          6.1  สรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ 
          6.2  ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
          6.3  สงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทองถิ่น 

1.  ยุทธศาสตร 
      ดานการผลิต 
      บัณฑิต 

 

2.มุงพัฒนานักศึกษาดวยโครงการ    School of   Business 
          2.1  พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการ 
          2.2  พัฒนาความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ 
          2.3  พัฒนาความสามารถทางดานการสื่อสาร 
          2.4  พัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลย ี
3. เพิ่มหลักสูตร 
          3.1.  หลักสูตร 2 ปริญญา 
          3.2   หลักสูตรปริญญาโท  สาขานิเทศศาสตร 
          3.3   หลักสูตรปริญญาโท  สาขาบัญชี 
          3.4    หลักสูตร   Mini -  MBA 
 

2. ยุทธศาสตร 
     ดานการวิจัย 
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5.  ยุทธศาสตร 
ดานการบริหารจัดการ 

4.  ยุทธศาสตร 
ดานทํานุบํารุงศาสนา  
และศิลปวัฒนธรรม 

3.  ยุทธศาสตร 
ดานการบริการวิชาการ 

7.  การบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
           7.1  บริการวิชาการทางธุรกิจท้ังภายในและภายนอกใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรรวมถึงความสอดคลองของชุมชนและทองถิ่น 
          7.2  อบรมทักษะวิชาชีพทางธุรกิจรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนของคณะฯ  ท่ีมีเครือขายอยู   
      
       
8. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
          8.1  สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น  เพื่อมุงสูการเรียนรูอยางยั่งยืน 
           8.2  สงเสริมการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมใหแกเยาวชนนักศึกษาและประชาชนในทองถิ่น  
           8.3  สนับสนุนและการสงเสริมเปดหลักสูตร  โปรแกรมวิชาท่ีมีความทันสมัยใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
           8.4  จัดทําแผนอัตรากําลังรวมถึงการพัฒนาครูอาจารยใหมีศักยภาพสูงข้ึนและสนับสนุนดานองคความรูใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ 

9.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
          9.1  บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
          9.2  จัดระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหการทํางานเกิดความคลองตัวและลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนออกไป      
          9.3  กระจายอํานาจความรับผิดชอบ  รวมถึงอํานาจหนาท่ีใหทุกสวนของคณะมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหเกิดศักยภาพ 
          9.4  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานของคณะ/โปรแกรม/หนวยงานภายในคณะ/ใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลโดยยึดหลัก 
                  ธรรมาภิบาล 
10.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
         10.1  พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อใหเกิดมาตรฐานดานการศึกษารวมท้ังการประเมินท้ังภายในและภายนอก 
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คณบด ี

กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ 

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

รองคณบด ี ผูชวยคณบด ี

โปรแกรม/สาขาวิชา สํานักงานคณบด ี

 
 

- โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การตลาด) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การเงินและการธนาคาร) 
- โปรแกรมวิชาการบัญชี 
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

(ธุรกิจระหวางประเทศ) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ   

(การจัดการโลจิสติกส) 
- กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
 

     3. โครงสรางองคการการบริหารงาน 
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
คณบด ี      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

รองคณบด ี     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี   อินทนจันทน 

รองคณบด ี     อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา 

รองคณบด ี     อาจารยสมใจ      เภาดวง 

ผูชวยคณบด ี     อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช 

ผูชวยคณบด ี     อาจารยไพโรจน    รมบารมี 

ประธานโปรแกรมวิชาการจดัการท่ัวไป  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  ผูชวยศาสตราจารยวรญา    ทองอุน 

(การบริหารทรัพยากรมนุษย)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ  บุญทานนท 

(การตลาด)      

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล 

    (คอมพิวเตอรธุรกิจ)    

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล    

      (การเงินและการธนาคาร)     

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี   อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา   รุจิโชค 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  อาจารยกนกพัชร    วงศอินทรอยู 

(ธุรกิจระหวางประเทศ)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  อาจารยศานติ   ดิฐสถาพรเจริญ 

(การจัดการโลจิสติกส)    

ผูประสานงานกลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย   สหกุลบุญญรักษ 
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารคณะ 
 1.  กําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ท้ังในระยะ
ส้ัน/ระยะยาว 
 2.  พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดทําคําของบประมาณประจําป 
 3.  วางแผนพัฒนางานวิชาการ โปรแกรมวิชา และการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน 
 4.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะฯ 

5.  พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรและสรรหาอาจารยพิเศษ / ผูทรงคุณวุฒ ิ
6.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหอาจารยและบุคลากรของคณะฯ 

 7.  จัดทําระเบียบ  ขอตกลง  การปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรใหเปนไปตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีกําหนด 
 8.  กํากับ  ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะฯ 
 9.  วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร และวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือให 
เกิดความคุมคา 
 
บทบาทหนาที่ของคณบดีและรองคณบด ี
 
คณบดี   
 บริหารงานในรูปคณะกรรมการ  โดยทําหนาท่ี  ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไวภายใตระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ 
  
รองคณบดีและผูชวยคณบด ี
 รับผิดชอบบริหารงานฝายตาง ๆ รวม 4 ฝาย  ไดแก  ฝายบริหารและวางแผน  ฝายวิชาการ  วิจัย
และบริการวิชาการ ฝายกิจการพิเศษ และฝายกิจการนักศึกษา  โดยมีงานท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้

ฝายบริหารและวางแผน 
1. งานงบประมาณ การจัดซ้ือ จัดจาง  
2. งานพัฒนาอาคารสถานท่ี 
3. งานแผนยุทธศาสตรและ กพร. 
4. งานประสานงานเลขานุการคณะ 
5. งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
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ฝายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 
1. งานวิจัย 
2. งานบริการวิชาการ 
3. งานสงเสริมวิชาการ 
4. School of Business 
5. งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

ฝายกิจการพิเศษ 
1. การประกันคุณภาพ 
2. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
3. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. งานดานสารสนเทศของคณะฯ 
5. งานจัดสอบนักศึกษา 
6. เจาหนาท่ีพัสดุคณะ 
7. งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

ฝายกิจการนักศึกษา 
1. งานกิจการนักศึกษาและประสานงานกองพัฒนานักศึกษา 
2. วารสารคณะ 
3. งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

 
สํานักงานคณบด ี

1. งานธุรการ - สารบรรณ 
2. งานการเงิน - บัญชี 
3. งานพัสดุ  ครุภัณฑ 
4. งานบริการเอกสาร – ส่ือโสต 
5. งานประชาสัมพันธคณะฯ 
6. งานอ่ืน  ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท      ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพงษสันต   ตันหยง      รองประธานกรรมการ 
3. ดร.เกียรติศักดิ์             อิชยานันท     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย          กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
5. นายอดิศักดิ ์   สุทธิโยธิน            กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.แสงแข   บุญศิร ิ                กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน        เลขานุการ    
 

บทบาทหนาที่คณะกรรมการประจําคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนนิงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
 3.  สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพ่ือนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 5.  วางระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือตามความจําเปน 
 6.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะตอมหาวิทยาลัย 
 7.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการประจําคณะ 
 8.  ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบด ี
 9.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยผองใส สินธุสกุล รองประธานโปรแกรมวิชา 
  อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรมวิชา
 อาจารยชูเกียรต ิ ฤกษอุดม กรรมการ 
 อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล กรรมการ 
 อาจารย ดร.สุกฤตา ชัชวาลกิจกุล กรรมการ 
 อาจารยพงษสันติ ์ ตันหยง กรรมการ 
 อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณ ี กรรมการ 
 อาจารยพงศสฎา เฉลิมกล่ิน กรรมการ 
 อาจารยหรรษา คลายจันทรพงศ กรรมการ 

อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 
อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิตั้งธรรม  กรรมการ 

 อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท กรรมการ 
 อาจารยชญาพรรธณ เนตรโพธ์ิแกว กรรมการ 
 อาจารยอรพินท บุญสิน กรรมการ 
 อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
 ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 อาจารยจันจิราภรณ ปานยินด ี กรรมการและเลขานุการ 
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โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยเดช ธรรมศิร ิ รองประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารยจีรวรรณ นกเอ้ียงทอง กรรมการ 
 อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ 
 อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
 อาจารยอัฎศณ ี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
 อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
 อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
 อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
  อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 
 อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
 รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ กรรมการ 
 อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการ 
 อาจารยรมเกลา ศิลธรรม กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบัญช ี
 อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยจงจิต ปญญชุณห กรรมการ 
 อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
 อาจารยปาริชาต ิ ขําเรือง กรรมการ 
 อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
  อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
 อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
 อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
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โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
 อาจารยศานต ิ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยธนาณัต ิ กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
 อาจารยกอบแกว วงศอินทรอยู ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยธนพล ฐานาริยชัย กรรมการ 
 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  
 นายสุวัฒน มาศภากรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นายสุกร ี นิโครธางกูร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 ผูชวยศาสตราจารยดร.กฤติยา รุจิโชค ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศิน ี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
 อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงด ี กรรมการ 
 อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
 อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ 
 อาจารยวีรศักดิ ์ นาชัยด ี กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ ผูประสานงาน 
  อาจารยวิมลรัตน     ศรีรัตนกลู กรรมการ 
     อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
บทบาทหนาที่ของประธานโปรแกรมวิชา 

1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารยผูสอน 
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
3. จัดทําแผนเปดรับนักศึกษา 
4. จัดทํารายวิชา/ผูสอนประจําวิชา 
5. กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม  :  จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูมือ

โปรแกรมวิชา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
 

 
 

 ระดับปริญญาตรี 
      1.  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป :  ภาคปกต ิ

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการท่ัวไป 
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส 
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน) 
 
 

4.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
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          2.  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป :  ภาค กศ.พป. 
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด 
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการท่ัวไป 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส 
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน) 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) 
      Master of Business Administration (General Management) 
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) สําหรับผูบริหาร 
                 Master of Business Administration (General Management) 

 
 
    จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 65 คน จําแนกเปน 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 23 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 36 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 4 คน และลูกจางช่ัวคราวจํานวน 1 คน 

คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย 1 คน 
ผูชวยศาสตราจารย 12  คนและอาจารย 46 คน 

คุณวุฒิของคณาจารย  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 14 คน ปริญญาโท 43 
คน ปริญญาตรี 2 คน ในจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
13 คนโดยลาศึกษาตอ 10 คนและศึกษาตอนอกเวลาราชการ 3 คน 

 

5.   จํานวนบุคลากร 
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ตารางที ่ 1  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 
ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 

ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 23 35.38 
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 
พนักงานราชการสายวิชาการ - - 
พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 1.54 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 36 55.38 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 4 6.15 
ลูกจางช่ัวคราว 1 1.54 

รวม 65 100 
 
 
ตารางที ่ 2  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร   จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประเภท 
ต่ํากวาป.ตรี-ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
สายวิชาการ 1 1 2 14 28 42 4 11 15 59 
สายสนับสนุน 1 5 6 - - - - - 0 6 

รวม 2 6 8 14 28 42 4 10 15 65 
 
ตารางที ่ 3   ตารางแสดงจํานวนบุคลากร    จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
ศาสตราจารย - - 
รองศาสตราจารย 1 1.70 
ผูชวยศาสตราจารย 12 20.34 
อาจารย 46 77.97 

รวม 59 100.00 
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ตารางที ่ 4  ตารางแสดง จํานวนอาจารย จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิสูงสุด 
 

        โปรแกรมวิชา ตําแหนง คุณวุฒิสูงสุด 
รศ. ผศ. อาจารย รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

การจัดการท่ัวไป - 2 11 13 1 7 5 13 
การบริหารทรัพยากรมนุษย - 1 2 3 - 3 - 3 
การบัญชี - 2 7 9 1 7 1 9 
การเงินการธนาคาร 1 1 2 4 - 3 1 4 
การตลาด - 2 3 5 - 3 2 5 
คอมพิวเตอรธุรกิจ - - 11 11 - 10 1 11 
การจัดการโลจิสติกส - - 2 2 - 2 - 2 
การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

- - 2 2 - 2 - 2 

เศรษฐศาสตร - 1 2 3 - 3 - 3 
นิเทศศาสตร - 2 5 7 - 3 4 7 

รวม 1 11 47 59 2 43 14 59 
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ตารางที ่ 5  ตารางแสดง รายนามอาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
อาจารย ลาศึกษา สาขา / มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 

1. นางสาวปาริชาติ    ขําเรือง ลาบางเวลา การจัดการท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยสยาม 

- 

2. นายเดช                  ธรรมศิร ิ ลาเต็มเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

3. นางสาวณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา ลาเต็มเวลา วิทยาการคอมพิวเตอร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

4. นางสาวรมเกลา         ศิลธรรม ลาเต็มเวลา CHONGQING UNIVERSITY CHINA SCHOLARSHIP 
5. นางจีรวรรณ              นกเอี้ยงทอง ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
6. นางสาวชญาพรรธณ  เนตรโพธิ์แกว ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยศรีปทุม สวนตัว 
7. ผศ.ดร.สุภาณี             อินทนจันทน  มหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา สวนตัว 
8. นางหรรษา              คลายจันทรพงษ ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
9.  นางสาวอรพินท      บุญสิน ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยบูรพา สวนตัว 
10.  อาจารยพงษสันต์ิ     ตันหยง ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
11. อาจารยณัชชา         ศิรินธนาธร ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
13. อาจารยพิชามญชุ   เลิศวัฒนพรชัย ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
13. อาจารยดวงใจ        คงคาหลวง ลาบางเวลา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
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ตารางที ่ 6  บุคลากรสายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ 
รายนามขาราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล โปรแกรมวิชา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหนง ระดับ หมายเหตุ 
1  ผศ.ดร.กฤติยา   รุจิโชค    นิเทศศาสตร  นศ.ม.(การหนังสือพิมพ) 

ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน) 
ผูชวยศาสตราจารย 8  

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

ผูชวยศาสตราจารย 8  

3  ผศ.จงจิต   ปญญชุณห บัญชี กศ.บ.  (ภาษาไทย)   
ค.บ. (ประวัติศาสตร) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

4  ผศ.ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร การเงินและการธนาคาร บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) 
DMS. (Management Science) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

5  อาจารยชูเกียรติ   ฤกษอุดม การจัดการท่ัวไป กศ.บ. (ประวัติศาสตร) อาจารย  7  
6  ผศ.ดร.ธงชัย   พงศสิทธิกาญจนา การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 

DMS. (Management Science) 
ผูชวยศาสตราจารย 8  

7  อาจารยนุสรา    เจนลาภวัฒนกุล เศรษฐศาสตร วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) อาจารย  7  
8  อาจารยปาริชาติ   ขําเรือง บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) ผูชวยศาสตราจารย 8 ศึกษาตอ 
9  อาจารยแพรวพรรณ  ตรีช้ัน บริหารทรัพยากรมนุษย บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) อาจารย 7  
10  อาจารย ดร.ไพรัช      มากกาญจนกุล การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (การตลาด) 

DMS. (Management Science) 
อาจารย  7  

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

ผูชวยศาสตราจารย  8  
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล โปรแกรมวิชา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหนง ระดับ หมายเหตุ 
12  อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต บัญชี บธ.ม (การบัญชี) อาจารย  7  
13  อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (บริหารธุรกิจการเงิน) อาจารย  7  
14  ผศ.ศักด์ิชัย   สหกุลบุญญรักษ เศรษฐศาสตร ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ผูชวยศาสตราจารย 8  
15  ผศ.ดร.สมใจ   บุญทานนท การตลาด   ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) 

DMS. (Management Science) 
ผูชวยศาสตราจารย 8  

16  ผศ.ดร.สุกรี        แกวมณ ี การจัดการท่ัวไป พบ.ม. (บริหารงานบุคคล) 
Ph.D. (Business) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

17  อาจารย ดร.สุชาดา    แสงดวงดี นิเทศศาสตร นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) 
นศ.ด.(นิเทศศาสตร) 

อาจารย  6  

18  ผศ.ดร.สุภาณี   อินทนจันทน บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) 
DMS. (Management Science) 

ผูชวยศาสตราจารย 8  

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

ผูชวยศาสตราจารย 8  

20  รศ.โสรัจ      กายบริบูรณ การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (การบริหารการเงิน) รองศาสตราจารย 9  
21  อาจารยวีรกิจ  อุฑารสกุล บัญชี บช.ม. (การบัญชี) อาจารย 5  
22  อาจารยเดช  ธรรมศิร ิ คอมพิวเตอรธุรกิจ  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 4 ลาศึกษาตอ 
23  ผศ.วรญา   ทองอุน บริหารทรัพยากรมนุษย บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) ผูชวยศาสตราจารย 8  
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รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล โปรแกรมวิชา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหนง หมายเหตุ 

1  อาจารยผองใส   สินธุสกุล การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย  
2  อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย  
3  อาจารยสิริพงศ    ไชยชนะ การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) อาจารย  
4  อาจารยดร.สุกฤตา  ชัชวาลกิจกุล การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (การตลาด) อาจารย  
5  อาจารยพงษสันติ์   ตันหยง การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) อาจารย ลาศึกษาตอ 
6  อาจารยดวงใจ    คงคาหลวง การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (บริหารงานบุคคล) อาจารย ลาศึกษาตอ 
7  อาจารยรมเกลา   ศิลธรรม การเงินและการธนาคาร บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย ลาศึกษาตอ 
8  อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช นิเทศศาสตร DM. (Communication Management) อาจารย  
9  อาจารยณัชชา    ศิรินธนาธร นิเทศศาสตร นศ.ม. (การประชาสัมพันธ) อาจารย ลาศึกษาตอ 
10  อาจารยชญาพรรธณ    เนตรโพธ์ิแกว การตลาด                          บธ.ม. (การตลาด) อาจารย ลาศึกษาตอ 
11  อาจารยพิชามญชุ     เลิศวัฒนพรชัย การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) อาจารย  ลาศึกษาตอ 
12  อาจารยสุทิศา    ไพบูลยวัฒนกิจ บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย  
13  อาจารยณัชชามญฑ   ศรีจําเริญรัตนา คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ลาศึกษาตอ 
14  อาจารย ดร.แสงแข    บุญศิร ิ การจัดการท่ัวไป D.B.A. อาจารย  
15  อาจารยกุสุมา    ชนะสุข คอมพิวเตอรธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย  
16  อาจารยสมใจ    เภาดวง  บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย  
17  อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย  
18  อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกล่ิน การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) อาจารย  
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล โปรแกรมวิชา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหนง หมายเหตุ 
19  อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ) อาจารย   
20  อาจารยอัฎศณี  เพียรเจริญวงศ คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) อาจารย  
21  อาจารยอรพินท บุญสิน การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) อาจารย ลาศึกษาตอ 
22  อาจารยหรรษา   คลายจันทรหงษ การจัดการท่ัวไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย ลาศึกษาตอ 
23  อาจารยวีรศักดิ์   นาชัยด ี นิเทศศาสตร ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย  
24  อาจารยกนกพัชร  วงศอินทรอยู ธุรกิจระหวางประเทศ บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ) อาจารย  
25  อาจารยศานติ   ดิฐสถาพรเจริญ โลจิสติกส บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส) อาจารย  
26  อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง คอมพิวเตอรธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย   
27  อาจารยมาลินี  นาคใหญ คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) อาจารย  
28  อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) อาจารย  
29  อาจารยธนพล  ฐานาริยชัย ธุรกิจระหวางประเทศ บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ) อาจารย  
30  อาจารยไพโรจน  รมบารมี บัญชี บช.ม. (บัญชี) อาจารย  
31  อาจารยธนาณัติ  กลาหาญ โลจิสติกส บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส) อาจารย  
32  อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินด ี บริหารทรัพยากรมนุษย บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) อาจารย  
33  อาจารยบุษบงค สุวรรณะ บัญชี บธ.ม. (บัญชี) อาจารย  
34  อาจารยจีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ลาศึกษาตอ 
35  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิตั้งธรรม การจัดการท่ัวไป Ph.D.in Business Administration อาจารย  
36  อาจารยวิมลรัตน    ศรีรัตนกูล เศรษฐศาสตร ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) อาจารย  
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ตารางที ่7  บุคลากรสายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 
พนักงานราชการ   สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง หมายเหต ุ
1 นางสุวรรณี   วิชัยคําจร ผูชวยเลขานุการคณะ  

 
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง หมายเหต ุ
1 นางสาวอุทัยวรรณ  รุงทองนิรันดร เจาหนาท่ีควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
2 นางสาวลักขณา    อินทาปจ เจาหนาท่ีธุรการ  
3 นางสาวสุกัญญา  แตงตามพันธ เจาหนาท่ีพิมพดีด  
4 นายสรวิช   พันธแจม เจาหนาท่ีควบคุมหองปฏิบัติการ  
5 นางสาคร  ปราสาร คนงาน  

 
ตารางที ่ 8  รายนามอาจารยพิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ 

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ผศ.ชํานาญ    อินทจักร ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
อาจารยสมศักด์ิ  พรเจริญกูลกิจ บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยสมชาย    ธรรมโมหะเว บธ.ม. (การเงิน การธนาคาร) 
อาจารยสุรศักด์ิ    ทองสิมา บธ.ม. (การจัดการบุคคล) 
อาจารยรมณ   เปยระบุตร บธ.ม. (การและการบริหารองคการ) 
อาจารยศรัญญา     เรืองจุย บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) 
อาจารย ดร.วิชาญ    เหรียญวิไลรัตน Doctor of  management  science 
อาจารยสุวรรณี   วิชัยคําจร บธ.ม. (การจัดการ) 
อาจารยชัยยันต    ชูตระกูร MBA. (MARKETING) 
อาจารยธวัช     พิไลแสงสุรีย MBA. (MARKETING) 
อาจารยรุงยศ    รุงเรืองอนันต MBA. (GERNERIAL  MANAGEMENT) 
อาจารยธมนนท     นาคะบุตร บธ.ม. (การจัดการ) 
อาจารยกรมิษฏ   อิชยานันท บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
ผศ.ดร.ระวัง      เนตรโพธิ์แกว D.P.A (Public Admin) 
อาจารยกฤษดา      เชียรวัฒนสุข บธ.ม. (การจัดการ) 
อาจารยศิริพร      คล้ําวิลัย บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)   
ผศ.พิภพ         สุวรรณรักษ บธ.ม. (บริหารงานบุคคล 
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ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 
อาจารยวิรงรอง    กุลพาณิชย บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 
อาจารยพงศศักด์ิ   พัฒนไพรสณฑ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยอภิชาติ    จิวัจฉรานุกูล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยนงกรณ    จิวัจฉรานุกูล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยศุทธนันทน   นาบสกุล M.S.(Business Administration) 
อาจารยสุเมธ      หวังสวางกุล MBA. (Finance) 
พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์      ภักดีณรงค บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยมนตรี               ศรีสุวรรณ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยวรัตถกริน    โสมปาน บธ.ม. (การจัดการ) 
อาจารยบุญญพัฒน   วิศาลสกุลวงศ บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยภาวนา     บํารุงสุข บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยรัตนา              เลิศภิรมยลักษณ บธ.ม. (บัญชี) 
อาจารยวิมล               ประคัลภพงศ บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยลัดดาวัลย    พัชรธรรม บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยมานิตย           ลิมปสุรัช กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต) 
อาจารยศิริพร        สนคะมี บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
อาจารยพิไลวรรณ    เนียมวัน บช.ม. (สอบบัญชี) น.บ. รป.ม. 
อาจารยธินี      แพทยจรัส บช.ม. 
อาจารยอังสนา        พรหมสร บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
ผศ.เพลินพิศ            ทองดี ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
อาจารยสุรสีห             คลายบวร บธ.ม. (การบัญชี) 
อาจารยชัยวัฒน          ฟาเฟองวิทยากุล บธ.ม. (การบัญชี) 
อาจารยพวงทิพย     วัฒนรุงเรืองยศ บธ.ม. (การบัญชี) 
อาจารยพรศิริ                สุขผอง บธ.บ. (การบัญชี) 
อาจารยพัทธนันท       แสงจันทรวิบูลย บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยพิจักษ              จันทวิโรจน บธ.ม. (การบัญชี) 
อาจารยพิรานันท          จันทวิโรจน บธ.ม. (บัญชี) 
อาจารยรวีวรรณ          ธชีพันธ บธ.ม. (บัญชี) 
อาจารยศิริพร            โรจนพิทักษกุล ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
อาจารยสมชาย      เจือจาน คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
อาจารยภากร      ศรีมโนภาษ วท.ม. (สาขาการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดลอมและทรัพยากร) 
อาจารยสุดารัตน    อินทรัตน วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ) 
อาจารยวศรีอุดร     แซอึ้ง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 
อาจารยไพศาล          สุธีบรรเจิด วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อาจารยอนุชา           ตุงคัษฐาน คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 
อาจารยเสาวลักษณ  อรามพงศานุวัต วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อาจารยณัฐโชติ       พรหมฤทธิ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อาจารยชาติชาย      ภูสวาง M.S. (Master of Information System) 
อาจารยรวิทัต        ภูหลํา M.Sc (Information  Science and Engineering) 
อาจารยวิเชษฐ           แสงดวงดี ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
อาจารย ดร.ศศิธร  ยุวโกศล นศ.ด. (นิเทศศาสตร) 
อาจารยมณฑาวดี   พูลเกิด นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
อาจารย ดร.อุราเพ็ญ  ยิ้มประเสริฐ Doctor of  Education (Higher Education) 
อาจารย ดร.กมลวรรณ โลหสิวานนท Doctor of  Education (Higher Education) 
นาวาโท ดร.อนุชา  มวงใหญ Ph.D. (Social Administration) 
อาจารยประไพพรรณ    ธงอินเนตร นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
อาจารย ดร.วรัต  อินทสระ Doctor of Management (Communication Management) 
อาจารยอมราพร   จีลากุลชนิต นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) 
อาจารยจตุรงค  ดวงจินดา  นศ.ม. (การประชาสัมพันธ) 
อาจารยศุภพล  กิจศรีนภดล นศ.ม. (วิทยุโทรทัศนสื่อสารมวลชน) 
อาจารยประพาส    นวลเนตร ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
อาจารยสมยศ  เกียรติอรามกุล นศ.ม. (โฆษณา) 
ผศ.ปรีชา    พูลสวัสด์ิ ค.บ. (สังคมศึกษา)  
อาจารยพีรเชฐ    รอดเหตุภัย ศศ.ม.  (เศรษฐศาสตรสหกรณ)     
รศ.ดร.อภินันท  จันตะน ี Ph.D. (Management) 
ผศ.จินตนา  เวชมี คม. (สถิติการศึกษา) 
อาจารย ดร.จิรพันธ  สกุณา Ph.D. (การบริหารเชิงกลยุทธและธุรกิจระหวางประเทศ) 
รศ.ดร.สุนันทา   เลาหนันทน Ph.D. (การบริหารและการจัดการ) 
อาจารย ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ Ph.D. (Statistics) 
ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 
รศ.ดร.ประสงค  แสงพายัพ D.B.A. (International)                

D.B.A. (Marketing) 
รศ.อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
รศ.จีราภรณ  สุธัมมสภา พณ.ม.  (บริหารธุรกิจ)   

MBS.  (Business Systems) 
อาจารยเพ็ญศิริ  ศิวิโรจน วทม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553   มีนักศึกษาท้ังหมด 3,812  

คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ2,768 คน ภาค กศ.พป. 1,044 คน ดังนี ้
 
    ตารางที ่  9  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2553 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ 2,768 72.60 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,045 27.40 

รวมนักศึกษา 3,813 100 
 
   ตารางที ่ 10  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา 

โปรแกรมวิชา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม รอยละ 
1.  การจัดการท่ัวไป 589 458 1,047 27.46 
2.  การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 140 - 140 3.67 
3.  การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) 143 36 179 4.70 

4.  การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 219 52 271 7.11 
5.  การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 546 235 781 20.48 
6.  การบัญชี 432 197 630 16.52 
7.  นิเทศศาสตร 539 67 606 15.89 
8.  การบริหารธุรกจิ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 79 - 79 2.07 
9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการ 
โลจิสติกส) 81 - 81 2.14 

รวม 2,768 1,045 3,813 100.00 
  
   ตารางที ่ 11  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 

นักศึกษา ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 รวม 
ภาคปกต ิ 880 719 561 608 2,768 
ภาค กศ.พป. 286 317 315 127 1,045 
               รวม 1,166 1,036 876 735 3,813 

 

6.  นักศึกษา 
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 ตารางที ่ 12   จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โปรแกรมวิชา จํานวน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) รุนท่ี 5 7 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) รุนท่ี 6 6 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) รุนท่ี 7 8 

รวม 21 
 
 ตารางที ่ 13  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร) 

โปรแกรมวิชา จํานวน 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนท่ี 3 18 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนท่ี 4 11 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนท่ี 5 10 

รวม 39 
 
 ตารางที ่ 14  สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  21 35 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) 39 65 

รวมนักศึกษา 60 100 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

 

 
 ในปงบประมาณ 2553 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายท่ัวไป  
เปนงบประมาณแผนดิน  2,177,330 บาท งบดําเนินงาน(เงินรายได) 4,137,870 บาท และงบบัณฑิตวิทยาลัย  
497,400 บาท      
 
 

 

7.  งบประมาณ 
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ตารางที ่ 15  งบประมาณประจําป 2553  
หมวดรายจาย งบประมาณ (งานพัฒนา) รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 2,177,330.00 31.96 
งบดําเนินงาน(เงินรายได)  4,137,870.00 60.74 
งบบัณฑิตวิทยาลัย 497,400.00 7.30 
รวม 6,812,600.00 100.00 

 
 
ตารางที่ 16  เงินงบประมาณ  งบดําเนินการ (งานพัฒนา)  จําแนกตาม คณะและโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชา งบประมาณ (บาท) รอยละ 
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 3,711,670 54.48 
การจัดการท่ัวไป 566,760 8.31 
การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 133,000 1.95 
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 155,500 2.28 
การบริหารธุรกิจ การตลาด) 179,865 2.64 
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 371,950 5.46 
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 343,400 5.04 
นิเทศศาสตร 513,055 7.53 
การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 120,000 1.76 
การบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 220,000 3.23 
บัณฑิตวิทยาลัย 497,400 7.30 
รวม 6,812,600.00 100.00 
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   คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือติดตาม
การตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการและโครงการใน
ภาพรวมของคณะฯ โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การ
ตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ท่ัวท้ังคณะฯ 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มี 2 ระบบ ไดแก  ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกวา  สมศ.  
    รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 เปนรายงานท่ีเสนอขอมูล จํานวน 10   
องคประกอบ 25 ตัวบงช้ี ไดแก  

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ    
องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต    
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย   
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม   
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ    
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ   
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด”ี 

โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้  
ระดับ   < 1.50      =  การดําเนินงานของคณะยังไมไดคุณภาพ   
ระดับ  1.51-2.00   =  การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับพอใช    
ระดับ  2.01-2.50   =  การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับดี    
ระดับ  2.51-3.00   =  การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 

8.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประกอบดวย 
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร 
2. มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของคณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมในการดําเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  

1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางคณะฯ กับบุคคล / องคกร 
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการเผยแพรตอสังคมภายนอก     
 

คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา 2553 

 
 1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
   3.   อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ 
   4.   อาจารยจันทนา  พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
 5.   อาจารยไพโรจน  รมบารมี  กรรมการ 
   6.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
   7.   อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
 8.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา  รุจิโชค  กรรมการ 
 9.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ  บุญทานนท  กรรมการ 
 10.  อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล  กรรมการ 
 11.  ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน  กรรมการ 
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 12.  อาจารยสิริพงศ  ไชยชนะ  กรรมการ 
   13.  อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกล่ิน  กรรมการ 
          14.  อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการ 
     15.  อาจารยสมพล  สุขเจริญวงศ  กรรมการ 
          16.  อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธ์ิแกว  กรรมการ 
   17.  อาจารยกุสุมา  ชนะสุข  กรรมการ 
          18.  อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
   19.  อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง  กรรมการ 
          20.  อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ  กรรมการ 
   21.  อาจารยมาลิน ี  นาคใหญ  กรรมการ 
          22.  อาจารยหรรษา                                   คลายจันทรพงษ  กรรมการ 
   23.  อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  กรรมการ 
 24.  อาจารยศานต ิ  ดิฐสถาพรเจริญ  กรรมการ 
 25.  อาจารยกนกพัชร  วงศอินทรอยู  กรรมการ 
 26.  อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
   27.  อาจารยอรพินท บุญสิน   กรรมการ 
   28.  อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินด ี  กรรมการ 
 29.  อาจารยสมใจ  เภาดวง  กรรมการและเลขานุการ 
   30.  อาจารยผองใส  สินธุสกุล  กรรมการและชวยเลขานุการ 
          31.  อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง               กรรมการและชวยเลขานุการ 
          32. นางสุวรรณ ี วิชัยคําจร กรรมการและชวยเลขานุการ 
 
บทบาทหนาที่คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา   

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

และระดับคณะ 
6. ประสานงาน  สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   

คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา 2552 
1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
   3.   อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ 
   4.   อาจารยจันทนา  พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
 5.   อาจารยไพโรจน  รมบารมี  กรรมการ 
   6.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
   7.   อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
 8.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา  รุจิโชค  กรรมการ 
 9.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ  บุญทานนท  กรรมการ 
 10.  อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล  กรรมการ 
 11.  ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน  กรรมการ 
 12.  อาจารยสิริพงศ  ไชยชนะ  กรรมการ 
   13.  อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกล่ิน  กรรมการ 
          14.  อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการ 
     15.  อาจารยสมพล  สุขเจริญวงศ  กรรมการ 
          16.  อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธ์ิแกว  กรรมการ 
   17.  อาจารยกุสุมา  ชนะสุข  กรรมการ 
          18.  อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
   19.  อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง  กรรมการ 
          20.  อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ  กรรมการ 
   21.  อาจารยมาลิน ี  นาคใหญ  กรรมการ 
          22.  อาจารยหรรษา                                   คลายจันทรพงษ  กรรมการ 
   23.  อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  กรรมการ 
 24.  อาจารยศานต ิ  ดิฐสถาพรเจริญ  กรรมการ 
 25.  อาจารยกนกพัชร  วงศอินทรอยู  กรรมการ 
 26.  อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
   27.  อาจารยอรพินท บุญสิน   กรรมการ 
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   28.  อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินด ี  กรรมการ 
 29.  อาจารยสมใจ  เภาดวง  กรรมการและเลขานุการ 
   30.  อาจารยผองใส  สินธุสกุล  กรรมการและชวยเลขานุการ 
          31.  อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง               กรรมการและชวยเลขานุการ 
          32. นางสุวรรณ ี วิชัยคําจร กรรมการและชวยเลขานุการ 

 
บทบาทหนาที่คณะกรรมการดานประกันคุณภาพการศึกษา   

1. สรางความเขาใจและประชาสัมพันธเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรใหคณะ 
ใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. จัดงบประมาณหรืออํานวยการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา  
ใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของคณะ 

3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรายงานตอมหาวิทยาลัย ประสานงานและจัดเตรียม 
เอกสารท่ีเกี่ยวของเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
 

 
 
การบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 

 1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระดับปริญญาตร ี

  การจัดการเรียนการสอน ใชระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค 
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 15 สัปดาห ท้ังนี้อาจจะมีภาคฤดูรอน
ได โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตท่ีมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ชวงการศึกษามี
กําหนดเวลาเปดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม 

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เปนการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันเสารและ

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

2.1  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มี 2 ภาค คือ 
 ภาคปกต ิเปดการเรียนการสอนในเวลาราชการ วันจันทร – ศุกร  ในระบบ  2 ภาค 

การศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห  (ไมรวมสอบปลายภาค) 

9.  การบริหารหลักสูตร 
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 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.พป.) เปดการเรียนการสอนในวันเสารและอาทิตย   
ในระบบ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ15 สัปดาห (ไมรวมสอบปลายภาค) 

2.2  มีการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 2.3  กรรมการโปรแกรมวิชาบริหารหลักสูตรและจัดอาจารยสอนในวิชาตางๆ 

 2.4  อาจารยผูสอน ประกอบดวย อาจารยประจํา  พนกังานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย
พิเศษ และวิทยากร โดยการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนจะตองปฏิบัติ ดังนี ้

1.4.1 จัดทําแนวการสอน ( Course  Syllabus ) 
1.4.2 สอนดวยเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
1.4.3 จัดกิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพัฒนาการ เก็บคะแนนระหวางเรียน  
1.4.4 แจงผลคะแนนการจัดกิจกรรม/ทดสอบระหวางภาคเรียน 
1.4.5 สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
1.4.6 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย ทุกภาคเรียน 
2.4.7    อาจารยนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนสําหรับภาคเรียนใหม 

 2.4.8    อาจารยทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้น   
3.  การประเมินผลการศึกษา ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการปะเมินผล 

การศึกษา 
 4.    ระบบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกหลักสูตรมีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ อาจารยท่ีปรึกษา 
ชุมนุม อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน และอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย    

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

 6.  การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เชน การศึกษาตอ การจัดทําผลงานทาง 
วิชาการ และ การศึกษาดูงาน  ฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ท้ังในประเทศและตางประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

 7.   การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 
 7.1 การบริหารหลักสูตร มีการบริหารท่ีเปนระบบมีการควบคุมและกํากับดูแลการตรวจสอบ 

การประเมิน และการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดคุณภาพ 
 7.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เชน อุปกรณและเครื่องมือดานนิเทศศาสตร  

คอมพิวเตอร และอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพ่ือการสอน 
  7.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ดวยระบบอาจารยท่ีปรึกษาและมีการ

ประเมินอาจารยท่ีปรึกษาทุกปการศึกษา 
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  7.4 การสํารวจติดตามการมีงานทํา ปละ 1 ครั้ง และ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ทุก 5 ป/ 1 ครั้ง เพ่ือสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน 

8. การปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
        8.1 หลักสูตรจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย เปนระยะๆ อยางนอยทุก  ๆ5 ป 
        8.2 มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
        8.3 การปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรจะตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
       8.4 คณะวิทยาการจัดการมีแผนงาน/ โครงการการพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้
              8.4.1 หลักสูตรใหม (หลักสูตรท่ีไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน) จะตอง

สอดคลองกับนโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 

             8.4.2 หลักสูตรปรับปรุง  
               8.4.2.1 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมท่ีเปดสอนซ่ึง

ปรับปรุงในระดับ รายวิชา เชน การเปล่ียนช่ือรายวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา 
โดยไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 

                     8.4.2.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมท่ีเปดสอน ซ่ึง
ปรับปรุง สาระสําคัญของหลักสูตรเชน วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร  ช่ือหลักสูตร ช่ือ
ปริญญา เนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา 

9.  โครงสรางหลักสูตร   หลักสูตรท่ีพัฒนาใหมจะตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เชน  โครงสรางหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548   กําหนดจํานวนหนวยกิตระดับปริญญาตรี ( 4 ป) มีจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

    โครงสรางหลักสูตร 
       1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา    30   หนวยกิต 
       2.  หมวดวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา    84   หนวยกิต 
       3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา      6   หนวยกิต 
10.  ขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
      10.1 การวิจัยความตองการของตลาดแรงงานหรือการประเมินการใชหลักสูตร  เพ่ือนํามาสูการ

พัฒนาหลักสูตร 
      10.2 จัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม  
      10.3 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากล่ันกรอง รางหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  47 
 

      10.4 คณะเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหมตอสภาวิชาการ 
      10.5 สภาวิชาการเสนอเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหมตอสภามหาวิทยาลัย 
  10.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม  ใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเห็นชอบและเสนอ ก.พ. ตอไป 

 
 
 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   คณะวิทยาการจัดการจึง 
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้

1.  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
2.  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ 
3.  เปนผูมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ 
4.  เปนผูมีความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  และภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได 
5.  เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชา 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
 บัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  ตองเปนบัณฑิตท่ีมีสติปญญา  มีความรูความสามารถ  มี
ความขยันอดทน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สามารถพัฒนาตนเองเพ่ืออยูในสังคม
ได  และมีทักษะการเรียนรูในวิชาชีพ  มีความเปนผูนําตลอดจนตองมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอรและเครื่องคํานวณ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 มีความรูอยางลึกซ้ึงเรื่องทฤษฎีวิชาการ  โดยสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือสรางความเจริญเติบโต
ใหกับธุรกิจ  สังคม  และประเทศชาติ  และรูจักการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางรอบคอบ  รวมถึงการมีคุณธรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพ 
 
 
 

10.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญช)ี 
 1.  มีบุคลิกภาพด ี
 2.  มีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
 3.  มีวิสัยทัศนและคิดเปน 
 4.  มีความคิดริเริ่มและสนใจใฝรูวิชาชีพและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 5. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีไดอยางนอย 1 โปรแกรมได  เชน   
                  Express   Business Plus 
 6.  สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได  เชน  Microsoft word   Microsoft  Excel 
 7.  มีทักษะในการใชเครื่องคํานวณ 
 8.  สามารถวิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 9.  สามารถจัดทํารายงานภาษีได  เชน  รายงานภาษีขาย  รายงานภาษีซ้ือ  แบบ ภ.พ.30 
 10.  สามารถจัดทํางบการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 11.  มีความรูความเขาใจดานศัพทบัญชีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 12.  รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 13.  ตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

1.  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ  ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดานการเงินและการธนาคาร 
2.  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ 
3.  เปนผูมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค  และวิเคราะหอยางเปนระบบ 
4.  เปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  เครื่องคํานวณและภาษาอังกฤษ 

                   เพียงพอท่ีจะใชงานได 
5.  เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
6.  มีความเปนผูนํา  และสามารถนําความรูไปใชในทักษะการเรียนรูในวิชาชีพ 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนษุย) 
 1.  เปนผูท่ีมีความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางแทจริง 
 2.  มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
 3.  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  
             4.  เปนผูมีความรูพ้ืนฐานดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานและสามารถใช
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีส่ือสารได 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 1.  สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได 
 2.  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจได 
 3.  สามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษา 
 4.  สามารถมีความรูและทักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี
 5.  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 6.  สามารถออกแบบระบบงานดานธุรกิจเบ้ืองตน 
 7.  มีความสามารถในการใชภาษาสากลอยางนอย 1 ภาษา 
 8.  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและตอสังคม 

9.  มีความสามารถในการรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย 
10.  มีบุคลิกภาพด ี

 11.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานท่ีรับผิดชอบ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

1.  มีความรูในทางทฤษฎี  หลักการทางนิเทศศาสตร และขาวสารขอมูลโดยรูลึก รูกวาง รูจริงรูทัน   
สามารถวิเคราะห  และเขาใจวิธีการประยุกตใชอยางเหมาะสม 

2. มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตรท้ังกระบวนการส่ือสารระหวางบุคคล
และกระบวนการส่ือสารมวลชน  โดยสามารถใชส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม 

3.  มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร  สํานึกรักในวิชาชีพ    มีความรูสึกนึกคิดท่ีจะใชขอมูล
ขาวสารและกระบวนการทางวิชาชีพ  สรางสรรคผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

4.  มีคุณธรรม   จริยธรรม  ซ่ือสัตย  มีวินัย   รับผิดชอบ   อดทน   สูงาน   มองโลกอยางเปนกลาง  
โดยยึดม่ันจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5.  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร   คลองแคลว   กระฉับกระเฉง  มีลักษณะความเปน
ผูนําอยูในตัว 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส 
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของโปรแกรม
วิชา และสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา จึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้
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  1. มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 
  2. มีทักษะในการส่ือสารดานภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส  
  3. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมประยุกตดานโลจิสติกส 
  4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การรักษา
ส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของโปรแกรม
วิชา และสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา จึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้
 ดานความรู 

1. บัณฑิตเปนผูมีความรูดานธุรกิจทองถ่ินมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ 
2. บัณฑิตเปนผูมีความรูดานภาษาอังกฤษและจีน 
3. บัณฑิตเปนผูมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง  

 ดานทักษะ 
1. บัณฑิตมีทักษะดานธุรกิจทองถ่ินมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ 
2. บัณฑิตเปนผูมีทักษะดานภาษาอังกฤษและจนี 
3. บัณฑิตมีทักษะทางธุรกิจ 

 ดานลักษณะ 
1. บัณฑิตเปนผูมีจริยธรรม และคุณธรรม 
2. บัณฑิตมีบุคลิกภาพท่ีด ี
3. บัณฑิตเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
4. บัณฑิตเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง 
5. บัณฑิตเปนผูท่ีกลาคิดกลาตัดสินใจ  
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อาคารสถานท่ีท่ีคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแลมี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และหอประชุมเอ 3  

อาคารเรียน เอ 6 เปนอาคารแบบ ร.4 จํานวน 3 ช้ัน สรางขึ้นเม่ือป พ.ศ.2521ดวยงบประมาณ 2,850,000  
บาท  สวนหอประชุม เอ 3  เปนหอประชุมความจุ 100 ท่ีนั่ง 

สํานักงานคณะตั้งอยูท่ีอาคาร เอ 6 ช้ันลาง โดยมีหองตางๆ จําแนกตามการใชสอย ดังนี ้
1. หองเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท   จํานวน   4   หอง 
2. หองปฏิบัติการ                จํานวน   8   หอง 

2.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน   4   หอง 
2.2 หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร   จํานวน   2   หอง 
2.3 หองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร       จํานวน   1   หอง 
2.4 หองปฏิบัติการบัญชี    จํานวน   1   หอง 

3. หองประชุม              จํานวน   2   หอง 
4. หองพักอาจารย     จํานวน   6   หอง 

 
  ตารางท่ี 17  หองปฏิบัติการและครุภัณฑประจําหอง 

หองปฏิบัติการ / ผูควบคุมดูแล จํานวนหอง ครุภัณฑ 
1.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
      /  สํานักงานคณะฯ 

4 -  เครื่องคอมพิวเตอร 
-   Printer 
 -  เครื่อง LCD 
-   HUB 
-  กระดานไฟฟา 

2.  หองปฏิบัติการการบัญชี 
      / โปรแกรมวิชาฯ การบัญชี 

1 -  เครื่องคอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการ / ผูควบคุมดูแล จํานวนหอง ครุภัณฑ 
3.  หองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร/ 
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร 

1 -  เครื่องคอมพิวเตอร 
-  โทรทัศน 
-  เครื่องคํานวณ 
-  เครื่องเลน  VDO 

11.  อาคารสถานที ่
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  ตารางท่ี  17  หองปฏิบัติการและครุภัณฑประจําหอง (ตอ) 
หองปฏิบัติการ / ผูควบคุมดูแล จํานวนหอง ครุภัณฑ 

4.  หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร 
      / โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

2 -  โทรทัศนสี 
-  เครื่องอบกระดาษอัดภาพ 
-  ตูอบฟลม 
-  เครื่องอัดขยายภาพสี 
-  เครื่องลางฟลมสไลด 
-  ชุดไฟเซ็ฟไลท 
-  เครื่องคอมพิวเตอร 
-  ชุดเครื่องเสียง 

5.  หองประชุม 
      /สํานักงานคณะฯ 

2 -  คอมพิวเตอร 
-  เครื่อง  LCD 
-  จอไฟฟา 
-  ชุดเครื่องเสียง 
-  เครื่องเลน  DVD 
-  โทรทัศน 

6.หองเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท/
สํานักงานคณะฯ   
 

4 -  คอมพิวเตอร 
-  จอไฟฟา 
-   Printer 
 -  เครื่อง LCD 

 
สถานท่ีตั้ง 
ท่ีตั้ง        คณะวิทยาการจัดการ อาคาร เอ 6 เลขท่ี  85 หมู 3  ถนนมาลัยแมน   
    ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย  73000 
โทรศัพท/โทรสาร 0 3426 1068 
Email:    www.npru.ac.th 
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จากการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินผลตนเอง ของคณะวิทยาการจัดการ รวมท้ังการ

วิเคราะหจุดแข็ง / จุดออน และแนวทางพัฒนาปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวบงช้ีในแตละ
องคประกอบคุณภาพ ในหัวขอนี้เปนการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ 
และแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมท้ังสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดออน เพ่ือคุณภาพการศึกษา
ท่ีดียิ่งขึ้น การจัดการแผนการพัฒนา และการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะส้ัน ระยะยาวในอนาคต 
ดังนี้ 
 

ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีที่ เปาหมาย คะแนนประเมิน 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
1.1 ระดับ 5 ระดับ 7 3 
1.2 85 % 97.98 3 

คะแนนเฉลี่ย  3.00 
2.1 ระดับ 5 ระดับ 6 2 
2.2 ระดับ 5 ระดับ 7 3 
2.3 ระดับ 4 ระดับ 4 2 
2.4 -10%  -  + 10% รอยละ 92 1 
2.5 ป.เอก >20% และ ป.ตรี < 5% 

 
ป.เอก 20.00  
ป.ตรี   3.33  

2 

2.6 ศ + รศ. + ผศ.   40% รอยละ 23.34 1 
2.7 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
2.8 3 ขอ 3 ขอ 2 
2.9 80 % รอยละ 76.69 2 

2.10 75 % รอยละ 58.80 1 
2.11 3.5 3.72 3 
2.12 0.016 รอยละ 0 0 

คะแนนเฉล่ีย  1.83 
3.1 ระดับ 7 ระดับ 8 3 

12.  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา 2552)  
        และเปาหมายในปปจจุบัน (ปการศึกษา 2553) 
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ตัวบงช้ีที่ เปาหมาย 
คะแนนประเมิน 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

คะแนนเฉลี่ย  3.00 
4.1 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ 6 ขอ 3 
4.2 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ 4  ขอ 2 
4.3 5,000  บาท 28,021.80 บาท 3 
4.4 5  % 1.80% 1 

คะแนนเฉลี่ย  2.50 
5.1 ระดับ 5 ระดับ 7 3 
5.2 25 % 66.66 % 3 
5.3 35  % รอยละ 

60.00 
3 

5.4 85 % 92.50% 3 
5.5  2 แหลง 2 แหลง 1 

คะแนนเฉลี่ย  2.60 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4 3 

คะแนนเฉลี่ย  3.00 
7.1 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ 5 ขอ 3 
7.2 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
7.3 ระดับ 2 ระดับ  2 1 
7.4 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก ระดับ 5 3 
7.5 มีการดําเนินการอยางนอย 2 ขอแรก ระดับ 2 2 
7.6 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก ระดับ 1 1 
7.7 0.5 % 0 0 
7.8 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก ระดับ 4 2 
7.9 มีการดําเนินการ 7 ขอแรก ระดับ 8 3 

คะแนนเฉลี่ย  1.89 
8.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ ระดับ 7 3 
8.2 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 4 ขอ 3 

คะแนนเฉลี่ย  3.00 
9.1 มีการดําเนินการ 5 ขอแรก ระดับ 7 3 

9.2 มีการดําเนินการ 5 ขอแรก ระดับ 4 2 
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ตัวบงช้ีที่ เปาหมาย 
คะแนนประเมิน 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
9.3 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก ระดับ 4 3 

คะแนนเฉลี่ย  2.67 
10.1 มีการดําเนินงาน 3 ขอ 4 ขอ 2 
10.2 มีกิจกรรม 1 ดาน 3 ดาน 3 

คะแนนเฉลี่ย  2.50 
คะแนนเฉล่ียรวม  2.60 

 

 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.  
  

 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 1 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.9 

รอยละ 80  รอยละ 76.69 2 

    ตัวบงช้ีท่ี 2.10 รอยละ 75  รอยละ 58.80 1 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.11 3.50 3.72 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.12 รอยละ 0.016 รอยละ 0 0 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 1 

  1.5 

มาตรฐานที่ 2 ก 
    ตัวบงช้ีท่ี 1.1 

ระดับ 5 ระดับ 7 3 

    ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละ 85  รอยละ 97.98 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 7.1 มีการดําเนินการ 

อยางนอย 3 ขอ 
ระดับ 5 3 

    ตัวบงช้ีท่ี 7.2 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
    ตัวบงช้ีท่ี 7.4 มีการดําเนินการ 

อยางนอย 3 ขอแรก 
ระดับ 5 3 

    ตัวบงช้ีท่ี 7.5    มีการดําเนินการ 
อยางนอย 2 ขอแรก 

ระดับ 2 2 
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 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

    ตัวบงช้ีท่ี 7.6 มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

ระดับ 1 1 

    ตัวบงช้ีท่ี 7.7 รอยละ 0.50 0 0 
    ตัวบงช้ีท่ี 7.8 มีการดําเนินการ 

4 ขอแรก 
ระดับ 4 2 

    ตัวบงช้ีท่ี 7.9 มีการดําเนินการ 
7 ขอแรก 

ระดับ 8 3 

    ตัวบงช้ีท่ี 8.1 มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

ระดับ 7 3 

    ตัวบงช้ีท่ี 8.2 มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

4 ขอ 3 

    ตัวบงช้ีท่ี 9.1 มีการดําเนินการ 
5 ขอแรก 

ระดับ 7 3   

    ตัวบงช้ีท่ี 9.2 มีการดําเนินการ 
5 ขอแรก 

ระดับ 4 2 

    ตัวบงช้ีท่ี 9.3 มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

ระดับ 4 3 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ก 

  2.44 

มาตรฐานที่ 2 ข 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.1 

ระดับ 5 ระดับ 6 2 

    ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับ 5 ระดับ 7 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับ 4 ระดับ 4 2 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.4 -10%  - 

+ 10% 
รอยละ 92.00 1 

    ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ป.เอก 
>20% 

และป.ตรี < 5% 

ป.เอก 0.00 
ป.ตรี   3.33 

2 

    ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ศ + รศ. + ผศ.   40% รอยละ 23.33 1 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.8 3 ขอ 3 ขอ 2 
    ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระดับ 7 ระดับ 8 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
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 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

    ตัวบงช้ีท่ี 4.1 มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอ 

6 ขอ 3 

    ตัวบงช้ีท่ี 4.3 5,000  บาท 28,021.80  บาท 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 4.4 รอยละ 5   รอยละ 1.80 1 
    ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระดับ 5 ระดับ 7 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 5.2 รอยละ 25  รอยละ 66.66 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 5.3 รอยละ 35   รอยละ 60.00 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 5.4 รอยละ 85  รอยละ 92.50 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 5.5  2 แหลง 2 แหลง 1 
    ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระดับ 3 ระดับ 4 3 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ข 

  2.33 

มาตรฐานที่ 3 
    ตัวบงช้ีท่ี 4.2 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอ 

3 ขอ 3 

    ตัวบงช้ีท่ี 7.3     ระดับ 2 ระดับ  2 1 
เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 3 

  2.00 

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

  2.07 
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ตารางสรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เปาหมาย แผนการพัฒนา  
คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

1.50 อาจารยในคณะฯยังไมได
เขียนเอกสารตําราเพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการมาก
นัก  เนื่องจากเปนอาจารย
ใหม อายุงานยังไมครบ 5 ป 
ยังไมสามารถขอผลงานได 
 
 
 

1 ป คณะฯ มีนโยบาย
สนับสนุนใหอาจารยทุก
คนขอผลงานทางวิชาการ 

มาตรฐานที่ 2 ก  มาตรฐาน 
ดานการบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษา 

2.44 คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการครบทุกตัวบงช้ี
และตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับ 7 โดยรอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี
ของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด คิดเปนรอยละ 
94.30   

1 ป ควรมีการดําเนินการตาม
แผนใหครบถวนทุก
กิจกรรมตามท่ีไดกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการของ
แตละโปรแกรมวิชา อัน
จะสงผลใหงานประกัน
คุณภาพของคณะบรรลุ
เปาหมาย 

      :   ก   มาตรฐานดาน 
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

2.44 คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณประจําปทุกป
การศึกษา และดําเนิน
โครงการโดยมอบหมายให
แตละโปรแกรมวิชาเปน
ผูดําเนินการรวมกับคณะ
หรือตามโครงการของแต
ละโปรแกรมวิชา 

1 ป คณะฯ จะมุงเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ประจําปทุกปการศึกษา 
และดําเนินโครงการ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  59 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 ข  มาตรฐาน 
ดานการบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษา 
      :  ข   มาตรฐานดาน 
พันธกิจของการบริหาร 
การอุดมศึกษา 

2.33 คณะวิทยาการจัดการ
สนับสนุนใหอาจารยและ
นักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การใหบริการวิชาการแก
สังคมมากยิ่งข้ึนไปทุก ๆ ป 
อยางตอเนื่อง 

1 ป แผนระยะสั้นจัดอยูใน
กิจกรรมและโครงการแต
ละปและแผนระยะยาวจัด
อยูในแผนของ
มหาวิทยาลัยและแผน
ยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาการจัดการและ
โปรแกรมวิชาตาง ๆ 
  

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐาน 
ดานการสรางและพัฒนา 
สังคมฐานความรู และสังคม 
แหงการเรียนรู 
 

2.00 -  คณะวิทยาการจัดการ มี
ระบบบริหารจัดการท่ีเนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด คลองตัว โปรงใส
และตรวจสอบได  

-  ทํางานตามแผนงานและ
แผนปฏิบัติการท่ีวางไว   มุง
ท่ีจะเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  

1 ป คณะวิทยาการจัดการ ควร
พัฒนาโดยเปดโลกกวาง
ใหแกอาจารยและ
บุคลากร เพื่อกระตุนให
เกิดองคกรแหงการเรียนรู 
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 สรุปผลการประเมนิ จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เปาหมาย และแผนการพัฒนา 
 

คณะวิทยาการจัดการ สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา  รวมท้ัง
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะส้ัน ระยะยาวในอนาคต  และกําหนดแผนการพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการในอนาคตใหสอดคลองกับเปาหมาย จําแนกตามแตละองคประกอบคุณภาพ และ จําแนกตามแตละ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี ้

 
ตารางสรุปผลการประเมิน  จุดแข็ง  จุดออน  แนวทางปรับปรุงพัฒนา  เปาหมาย และแผนการพัฒนา
โปรแกรมวิชาจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนการดําเนินการ 

3.00 คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการครบทุกตัวบงช้ีและ
ตามเกณฑมาตรฐานระดับ 7 
โดยรอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด คิดเปน
รอยละ 94.30   

คณะวิทยา-
การจัดการจะ
ดําเนิน-การ
ใหครบทุกตัว
บงช้ีและตาม
เกณฑ
มาตรฐานใหดี
ยิ่งข้ึน 

ควรมีการดําเนินการตามแผน
ใหครบถวนทุกกิจกรรมตามท่ี
ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การของแตละโปรแกรมวิชา 
อันจะสงผลใหงานประกัน
คุณภาพของคณะบรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 2  การ
เรียน 
การสอน     

1.83 อาจารยในคณะฯยังไมไดเขียน
เอกสารตําราเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการมากนัก  เนื่องจาก
เปนอาจารยใหม อายุงานยังไม
ครบ 5 ป ยังไมสามารถขอ
ผลงานได 

1 ป คณะฯ มีนโยบายสนับสนุน
ใหอาจารยทุกคนขอผลงาน
ทางวิชาการ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  61 
 

องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องคประกอบที่ 3  
กิจกรรม 
การพัฒนานักศึกษา 

3.00 คณะฯและโปรแกรมวิชาฯ มี
การจัดทําแนวทางสงเสริมการ
จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  มีการ
สงเสริมใหสถาบันและ
องคการนักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษา  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม  กิจกรรม
นันทนาการ  กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

1 ป คณะฯและโปรแกรมวิชาฯ มี
การสงเสริมให จัดกิจกรรม
นักศึกษา  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม  กิจกรรม
นันทนาการ  กิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมให
มากข้ึน 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 2.50 คณะวิทยาการจัดการมีแหลง
ใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพียง 
1 แหงและเปนการดําเนินการ
รวม  และมีอาจารยไดเขาไป
เปนกรรมการในลักษณะนี้ของ
มหาวิทยาลัย 

5 ป พัฒนาแหลงใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ 

องคประกอบที่ 5 การ
บริการวิชาการแกสังคม 

2.60 คณะวิทยาการจัดการสนับสนุน
ใหอาจารยและนักศึกษาไดมี
สวนรวมในการใหบริการแก
สังคม โดยจัดโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ อันจะ
นําไปสูการแกไขปรับปรุง
เพื่อใหสนองตอบตอความ
ตองการของสังคม และชุมชน
ตอไปทุก ๆ ป อยางตอเนื่อง 

1 ป คณะวิทยาการจัดการ ควร
สรางแหลงใกบริการทาง
วิชาการและสรางศูนยพัฒนา
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
ใหอาจารยของคณะวิทยาการ
จัดการ มีสวนรวม เพื่อให
คําปรึกษาและใหบริการทาง
วิชาการในหลักสูตรตาง ๆ ท่ี
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องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

เกี่ยวของ กับความตองการ
ของสังคมชุมชน และจัดทํา
วารสารวิชาการเพื่อเผยแพร
ความรูและทักษะวิชาชีพแก
สังคม ชุมชน และทองถิ่น
ตอไป แผนระยะสั้นจัดอยูใน
กิจกรรมและโครงการแตละป
และแผนระยะยาวจัดอยูใน
แผนของมหาวิทยาลัยและ
แผนยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาการจัดการและ
โปรแกรมวิชาตาง ๆ  

องคประกอบที่ 6  การทําน ุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.00 คณะฯ มีการกําหนดนโยบายท่ี
ชัดเจน ปฏิบัติได และมี
แผนงานรอง รับชัดเจน มีการ
กําหนดกิจกรรมและโครงการท่ี
เปนประโยชน สอด คลอง กับ
แผนงานและดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง มีการบูรณาการ
งานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดาน
อื่นๆ เชน ดานการสอน และมี
การสงเสริมดานศิลปวัฒน 
ธรรมในระดับชาติ  

1 ป คณะฯจะนําผลการประเมิน
และผลการวิเคราะห มาปรับ 
ปรุงและพัฒนาระบบ และ
กลไกในการทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมใหมีประ สิทธิภาพ
ดียิ่งข้ึน 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องคประกอบที่ 7  การ
บริหารและการจัดการ 

1.89 คณะวิทยาการจัดการ มีระบบ
บริหารจัดการท่ีเนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด คลองตัว โปรงใสและ
ตรวจสอบได  ทํางานตาม
แผนงานและแผนปฏิบัติการท่ี
วางไว   มุงท่ีจะเปนองคกรแหง
การเรียนรู มีระบบการจัดการ
ความรู และมุงพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนให
มีศักยภาพทางวิชาการ  มีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และมี
วัฒนธรรมการเรียนรู 

1 ป คณะวิทยาการจัดการ ควร
พัฒนาโดยเปดโลกกวาง
ใหแกอาจารยและบุคลากร 

องคประกอบที่ 8  การเงิน
และงบประมาณ 

3.00 คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปทุกปการศึกษา และ
ดําเนินโครงการโดยมอบหมาย
ใหแตละโปรแกรมวิชาเปน
ผูดําเนินการรวมกับคณะหรือ
ตามโครงการของแตละ
โปรแกรมวิชา 

1 ป คณะฯ จะมุงเนนการจัดสรร
งบประมาณประจําปทุกป
การศึกษา และดําเนิน
โครงการใหครบทุกโครงการ 
โดยใหผูรับผิดชอบแตละ
โครงการรวมรับผิดชอบใน
การดําเนินการวางแผน
งบประมาณดวย 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะส้ัน/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องคประกอบที่ 9  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

2.67 คณะวิทยาการจัดการมี 
- มีระบบการพัฒนาและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
-  มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ   
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคี
ท้ังภายในและภายนอก 
-  มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพท่ีครบถวน 
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
สรางนวัตกรรมาตรฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพท่ีดีข้ึน 
- สรางระบบเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

1 ป คณะวิทยาการจัดการมีการ
ดําเนินการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยให
นักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 10  
นโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี” 

2.5 คณะวิทยาการจัดการมีจุดเดน
ในการสรางความเปน
ประชาธิปไตย โดยการจัด
กิจกรรมท่ีเนนการมีสวนรวม
ของนักศึกษาและใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ท่ีต้ังตามหลักประหยัดสุด
ประโยชนสูงสุด 

1 ป สงเสริมกิจกรรมดานการ
ตอตานยาเสพติด การมีสวน
รวมตามหลักประชาธิปไตย
และการจัดการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหมาก
ยิ่งข้ึน 
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ตารางแสดงคาเปาหมายและเกณฑการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา พ.ศ.2553 
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน และโปรแกรมวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

องคประกอบ และตัวบงชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วิชา 

การ
ดําเนิน 

การ 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 6 5 ขอ 1 2-3 4-5 6-7 8 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 
2.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 
(ตัวบงช้ีท่ี 1 สมศ) 

70 70  รอยละ 20 40 60 80 100 

2.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   (ตัวบงช้ีท่ี 2 สมศ) 

3 3  ระดับ 1 2 3 4 5 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 12 12 6 รอยละ 6 12 18 24 30 
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 12 12 12 รอยละ 12 24 36 48 60 
2 .3 .1  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (ตัวบงช้ีท่ี 3  สมศ) 
 

20 20  รอยละ 10 20 30 40 50 

2.3.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (ตัว
บงช้ีท่ี 4  สมศ) 
 

20 20  รอยละ 20 40 60 80 100 
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องคประกอบ และตัวบงชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วิชา 

การ
ดําเนิน 

การ 

เกณฑการใหคะแนน 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 3 3  ขอ 1 2 3-4 5-6 7 
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 4 4  ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4 4 4 ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา 

3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 

2.8.1 การพัฒนาคณาจารย (ตัวบงช้ีท่ี 14 สมศ) 4.2 4.2  ระดับ 1.2 2.4 3.6 4.8 6 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 4 4 3 ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 5 4 ขอ 1 2 3-4 5 6 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6 6 4 ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

27,000 27,000 18,000 บาท 9,000 18,000 27,000 36,000 45,000 

4.3.1   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงช้ีท่ี 
5 สมศ)         

12 12  รอยละ 4 8 12 16 20 
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องคประกอบ และตัวบงชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วิชา 

การ
ดําเนิน 

การ 

เกณฑการใหคะแนน 

4.3.2   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตัวบงช้ีท่ี 6 สมศ) 8 8  รอยละ 4 8 12 16 20 
4.3.3   ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงช้ีท่ี 7 สมศ) 6 6  รอยละ 2 4 6 8 10 
องคประกอบที่ 5 การบริหารทางวิชาการแกสังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 
5.2.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ การวิจัย  (ตัวบงช้ีท่ี 8 สมศ) 3 3  ขอ 1 2 3 4 5 

5.2.2   การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
(ตัวบงช้ีท่ี 9 สมศ) 

3 3  ขอ 1 2 3 4 5 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการบํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5-6 
6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงช้ีท่ี 10 
สมศ) 

3 3  ขอ 1 2 3 4 5 

6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงช้ีท่ี 11 
สมศ) 

4 4  ขอ 1 2 3 4 5 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 4  ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 3 3  ขอ 1 2 3 4 5 
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องคประกอบ และตัวบงชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วิชา 

การ
ดําเนิน 

การ 

เกณฑการใหคะแนน 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 3 3  ขอ 1 2 3 4 5 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 3 3  ขอ 1 2 3-4 5 6 
7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (ตัวบงช้ีท่ี 12 สมศ) 3 3  ระดับ 1 2 3 4 5 
7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (ตัวบงช้ีท่ี 13 สมศ) 3 3  ระดับ 1 2 3 4 5 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4 4  ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 4 4 ขอ 1 2-3 4-6 7-8 9 
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (ตัวบงช้ีท่ี 
15 สมศ) 

3 3  ระดับ 1 2 3 4 5 

องคประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด ี
10.1   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 4 4 3 ขอ 1 2 3 4 5 
10.2   ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี 
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 3 3 1 ดาน 1 - 2 - 3 
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       ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย    การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 
ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนส่ิงจําเปนท่ี
จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 

3) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตาง
กันมากขึ้น ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

4) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดน และการเคล่ือนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา                      

5) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค
ความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ    การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

6) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอ  ผู
มีสวนไดสวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

7) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
(participation) มีความโปรงใส (transparency)  และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (accountability) 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

8) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

สวนที  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม  
2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

10) ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด มี ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ รื่ อ ง ม า ต ร ฐ า น
สถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

11) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ      แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
 

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

6) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

7) เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 
(goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

8) เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุด
ท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ี
ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

9) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผู มีสวนไดสวนเสีย ทําให ม่ันใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

10) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีขอมูล
พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและ ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา    

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณา
และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ          การ
ประกันคุณภาพภายนอก   

การประกันคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกช่ือยอวา สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง
นอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและสาธารณชน  ซ่ึง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) 
เสร็จส้ินไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) และการ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เปน
การประเมินท้ังระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลัก เชน วิทยา
เขต หรือศูนย หรือหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานท่ีตั้งหลัก
ท้ังหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันท่ีแตละสถาบัน
เลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ซ่ึงมีหลักการสําคัญ 5 ประการ
ดังตอไปนี ้

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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1) เปนการประเมินเพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน  
การจับผิด หรือการใหคุณใหโทษ 

2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 
(evidence based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability) 

3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับ
ควบคุม 

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ 

5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย  แตยังคงมี
ความหลายหลายในทางปฏิบัติ  โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 
 
 
 
                กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
และแกปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซํ้าซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ  กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน 
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับ
การศึกษาท่ีตางกัน  รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตาม
ความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน       
การขับเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน  ซ่ึงระบบ
อุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น  สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถ
ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปล่ียนกัน
ไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ี
นักศึกษาและสาธารณะใหความเช่ือถือ เปนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และ          
การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต  

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ 
 กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน   หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน  เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลง
เรียนรูท่ีสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 กลุม ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาและ     การ
เปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
 กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุมสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือ
มนุษยศาสตร รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนน
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ัง
สองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบัน
ในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 
2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 
 กลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเนน        การผลิตบัณฑิตท่ี
เปนผูนําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคล่ือนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล  มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับ    
การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 

ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ี
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําขึ้นฉบับนี้ได
ใชมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ี
ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานท่ี
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใช
กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได 

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอย
ท้ัง 3 ดานนี้  อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน  คือ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนว      
การจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอย
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาต ิ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตาง
กันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญา
ตรี  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
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2552 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะ          การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนา
ดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด   
ท้ังมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ ท่ี เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จึงจํา เปนตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ท้ังนี้ ความเช่ือมโยง
ระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงใน
แผนภาพท่ี  1.1 
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แผนภาพที่ 1.1  ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
                                
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                       
 
 
                                                                                                            
 
       
 
 
 
 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดี
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ได (accountability)   
                   ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดระบุ
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ

5.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ี
พึงประสงคท้ังในฐานะ

พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรางสังคมแหง 

การเรียนรู/สังคมแหง
ความรู 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

 

มาตรฐาน 
ดานคุณภาพ

บัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสราง
และพัฒนาสังคม

ฐานความรู 

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบันอุดม 
ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุณภาพ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ 
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับ
สถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 5.1  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

       หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึง
ตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ  สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใ หมีการแตงตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
ฯ พ.ศ. 2545  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ตอมาในป 2553 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
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พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวใน
ฉบับเดียวกัน  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาท่ีหลัก 2 ประการคือ 1) วาง
ระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปล่ียนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย 
การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตน
สังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลให
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน  
 5.1.1  หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให
พิจารณาจากประเด็นตอไปนี ้
  1) ระบ บการ ประ กันคุณ ภาพ ภายใ นขอ งคณะ วิชา และสถาน ศึกษ า
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด 
 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีกําหนดไว 
  3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา 
 5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติ
ดังนี้ 

1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให มีหนวยงานหรือ
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหารและ
ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิด      ความ
ม่ันใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  เพ่ือใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบ
นโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบ การ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (2) 
คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการ
เรียนรูอ่ืน (5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา(7) การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
  ท้ังนี้  ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ           
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  
 5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ สภาสถาบัน  
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน  โดยใหสอดคลอง
กับเจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 

5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 
                                      ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
 5.2  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
      5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
ระดับ การพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเอง  แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมี
กระบวนการทํางานท่ีเริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ         
การปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยาง
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ตอเนือ่ง  ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐาน เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัตริาชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน  
  ตัวบงชี้ เปนขอกํ าหนดของการป ระกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาขึ้นใ น
องคประกอบคุณภาพ 9 ดานท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจ
สนับสนุน ไดแก (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต  (3) กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ  ซ่ึงตัวบงช้ีดังกลาวสามารถช้ีวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
หลักเกณฑอ่ืน  ๆท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดท้ังหมด  ดังนั้น ในบทท่ี 3 ของคูมือฉบับนี้จึง
ไดพัฒนาตัวบงช้ีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ท้ังตัวบงช้ีท่ีใชประเมินปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ  นอกจากนี้ ตัวบงช้ีท่ีใชประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานไวดวยในบทท่ี 4 เพ่ือประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา
ในการนําตัวบงช้ีดังกลาวไปใช 
   เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงช้ีซ่ึงพัฒนาจากเกณฑและแนว
ปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
อาทิ สมศ. ท้ังนี้ เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
  5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของ
คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน
คุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเช่ือมโยงใหเกิดคุณภาพของ   
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การปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดย
อาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง
สามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
  5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ 
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา 
และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มี
ประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล
ตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฎิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน 
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
  
 
 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบัญญัตฉิบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา ใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ 
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา” 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ มี   
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ (output/outcome) ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา  
ดังนั้น ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปน โดย
ไดเช่ือมโยงใหเห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 
 

6. การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
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แผนภาพที่ 1.2   ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      
   

จากแผนภาพท่ี 1.2  จะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนผลจาก  การประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  เพ่ือนําเสนอสภา
สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เอกสารดังกลาวจะเปน
เอกสารเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และ
การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก 
สะทอนภาพท่ีแทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลปอนกลับ 

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน 

 

การตรวจเย่ียม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 
การติดตามผล 

  ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

 
 
 
 
 
ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก 3 ป 

รายงานประจําป 
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จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมิน  การ
ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ ไดกําหนดขึ้น ท้ังนี้ เพ่ือใหสถาบันไดทราบ
สถานภาพท่ีแทจริง  อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว
อยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผูประเมินและสถาบันท่ีรับการประเมิน
จําเปนตองกําหนดบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ท้ังนี้  สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนส้ิน
ปการศึกษาท่ีจะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี ้

1) เพ่ือใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณี ท่ี เปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2) เพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินป
การศึกษาของแตละสถาบัน 
 

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

 
 
 
 
 
 

สวนที่  3 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2.1   การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน     

    2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป  
 ก. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช 
รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
                             ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพ่ือใชประโยชนในเชิงนโยบายและ  การ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบันอุดมศึกษาใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน  ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (common 
data set) และเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมท้ัง
การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e - 
SAR) รวมท้ังเปดเผยตอสาธารณะเพ่ือการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใน
สังกัดใชฐานขอมูลดังกลาวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจําปท่ี
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย 

             ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงช้ีตองเปนขอมูลในชวงเวลา

เดียวกับท่ีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับช่ือเอกสารท่ีระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง 
                                           2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัด
เอกสารใหอยูในท่ีอยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด 
หนวยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ นําเอกสารมารวมไวท่ี
เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบท่ีสะดวกตอการเรียกใช  การนําเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เปนท่ีนิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความ
เช่ือมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว  
           ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของกับตัวบงช้ีแตละตัวและ
องคประกอบคุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไวบน
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซ่ึงทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอ        
การคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน          

 

2.  ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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             2.1.2 การเตรียมบคุลากร 
 ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี ้

1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ 
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 

2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการ
สัมภาษณ  โดยยึดหลักวาตอบตามส่ิงท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น  เพ่ือสราง      
ความกระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น  เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร 

4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจ
ประจําของทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 

ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมี
บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้  

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด  
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพ่ือสามารถให

ขอมูลตอผูประเมิน  รวมท้ังตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูล
เพ่ิมเติมท่ีตนเองไมสามารถตอบได 

3) มีรายช่ือ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพทของผูท่ีคณะกรรมการประเมินจะ
เชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน 

4) ประสานงานลวงหนากับผู ท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด  หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการ
ประเมินกําหนด 

5) เม่ือมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถ
ประสานงานแกไขไดทันที 

2.1.3  การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน 
    ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 

1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก 
โดยเปนหองท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัด เตรียมคอมพิว เตอร  อุปกรณ เครื่ อง เขียนในหองทํางานและ
อุปกรณเสริมอ่ืนๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 
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3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขท่ีจําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง 

4) หองทํางานควรอยูใกลกับท่ีจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน 
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพ่ือทราบความตองการพิเศษอ่ืนใด 
เพ่ิมเติม 
 ข. หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน
การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําส่ังแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ท้ังนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี ้:  
 1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีผาน    
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง ซ่ึงสามารถใหคําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายในหรือ
ภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 
สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.  

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3  คน ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะ

วิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูท่ีมีความรูและ
ประสบการณสูง ซ่ึงสามารถใหคําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลม
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ใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได  สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผาน     
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมินจากภายในหรือนอก
สถาบันก็ได ในกรณีท่ีเปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะท่ีประเมิน โดยประธานตองเปน 
ผูท่ีขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ

สถาบัน 
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร  ผู

ประเมินของ  สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบัน
ท่ีขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
 ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ งใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว า 
คณะกรรมการประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและระดับสถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมท้ังจัดสง username และ password ให
คณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพ่ือเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนา
กอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห  โดยในสวนของผูทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ      การ
อุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย เพ่ือใหประธานฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกตองของขอมูลพ้ืนฐาน (common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ                           
                                 นอกจากนั้น ใหสถาบันแจงรายช่ือผูทําหนาท่ีประสานงานระหวางสถาบัน  
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมท้ังเบอรโทรศัพทและ e-mail address 
สําหรับติดตอ  

ค.  ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือ
รวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม  การใหขอมูลท่ี
คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพ่ิมเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน  

2.2 การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินคุณภาพ 
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจง

วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
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2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม  แตเตรียมพรอมสําหรับ   
การนําเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ท้ังนี้ เพ่ือประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพ่ือนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน
สวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เม่ือส้ินสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 
 2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน รวมท้ัง
ผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพ่ือวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป  โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุด
ท่ีควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ  กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลา
ส้ินสุดกิจกรรม  งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม  ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้ เพ่ือให
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบัน    
ช่ืนชมผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับแก 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
 

 
 
 เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนไปอยาง
มีระบบและกลไกท่ีเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและแนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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นโยบาย 
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน และมาตรฐานของหนวยงาน  ตนสังกัดโดยเนนใหทุก
หนวยงานนําระบบประกันคุณภาพไปใชเพ่ือใหเกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. สนับสนุนและสงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกการประกัน  คุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาท่ีชัดเจนและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย  ติดตามดูแลใหทุกหนวยงานยอยภายในมี
การดําเนินการตามเปาหมาย   และวัตถุประสงคท่ีเอ้ือตอการตรวจสอบ  การตรวจประเมินโดยหนวยงาน
ภายนอก   ตลอดจนประสานกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา    ในการจัดทําแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําป 

3. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานเปนประจําภายใตกรอบ
และมาตรฐานท่ีกําหนด  เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยนําไปใชในการ
พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลสรุปของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานประจําปท่ีเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  และเปดเผยตอสาธารณชน 

4. ผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยจะตองนําขอมูลท่ีไดจากรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยและจากหนวยงาน
ภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. สนับสนุนและสงเสริมระบบเครือขายความรวมมือ การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  และทองถ่ิน 

 
แนวปฏิบัต ิ

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยใหประชาคมมีสวนรวม 

2. จัดใหมีสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงานใหทุก
หนวยงานดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. กําหนดใหแตละหนวยงานมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ  หนวยงานเพ่ือ
จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
แตละหนวยงานท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
5. เสริมสรางความเขาใจ  เนนใหเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ  การศึกษาโดยจัด

กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบุคลากรทุกหนวยงานรับทราบและตระหนักถึง
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ความสําคัญ (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพใหบรรลุผลตาม
เกณฑ (Achievement)   

6. จัดใหมีการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือใหการตรวจสอบและการ
ประเมินมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 

7. กําหนดใหทุกหนวยงานระดับคณะ ศูนย สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกป
การศึกษาตามมาตรฐาน/ตัวบงช้ี/เกณฑท่ีกําหนด 

8. จัดใหมีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน โดยนําผลการ
ดําเนินงานและการประเมินตนเองของหนวยงานมาสังเคราะหเปนรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย 

9. ใหทุกหนวยงานนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การทํางาน  และวางแผนในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

10. กําหนดใหมีการสงมอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงผูบริหารเพ่ือใหงานประกันคุณภาพการศึกษามีความตอเนื่อง 

11. มีเครือขายความรวมมือในกลุมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังในดานการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

12. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มี
สวนรวมในการเสนอแนวคิด  ในการพัฒนางานและประเมินคุณภาพบัณฑิตเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 

13. มหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานจัดทําขอมูล  ขาวสาร  จัดกิจกรรมและผล การดําเนินงาน เพ่ือ
เผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน
และในมหาวิทยาลัยรับทราบขอมูลและเขาใจระบบงานประกันคุณภาพ  การศึกษาของหนวยงานและสราง
ความม่ันใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการของมหาวิทยาลัยตอผูรับบริการ 
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1.1   หลักการ 
 การพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สําคัญ 6 ประการ คือ  

1) ตัวบงชี้พัฒนาข้ึนภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับ
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนใน        
การปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิต
และผลลัพธจะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาข้ึนและตัวบงชี้ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อ  
ความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกของ สมศ.  

4) ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4  ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม 

5) จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ข้ันต่ํา สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  

6) เกณ ฑที่พัฒนา ข้ึนมีทั้ งประเ ภทเ กณฑมาตรฐานทั่ ว ไปที่ ใชกั บทุก กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่
เนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบนัเฉพาะทาง
ที่เนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

สวนที่ 4 
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 

1.  แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 



92   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  
 

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี ้
 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเกีย่วของ ไดแก 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

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

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

อุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
 1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพ่ือนํามา
พัฒนาตัวบงช้ี โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 
ดานท่ีครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงช้ี เพ่ือใหสามารถวัดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานท่ีเกีย่วของอ่ืนๆ ไดครบทุกมาตรฐาน 
 1.2.3 กําหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาท่ีเปน 
ตัวบงช้ีดานปจจัยนําเขา ตัวบงช้ีดานกระบวนการ และตัวบงช้ีดานผลผลิตและผลลัพธ ซ่ึงมีความครอบคลุม
ทุกองคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงช้ีท่ีกําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการท้ัง  
4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร 
การเรียนรูและนวัตกรรม 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  93 
 

 1.2.5 กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพและตัวบงช้ีเชิงปริมาณ 
ดังนี้ 

ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ีเปน 5 
ระดับ  มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการ 

1) ดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉล่ีย กําหนดเกณฑการ
ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ี (ซ่ึงอยูในรูปรอยละหรือคาเฉล่ีย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยท่ีแตละตัว
บงช้ีจะกําหนดคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน  
                       ตัวอยางที่ 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงช้ีไดรอยละ 75.51   

               คะแนนท่ีได  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 
                       ตัวอยางที่ 2 กําหนดรอยละ 85  เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบงช้ีไดรอยละ  34.62  

                      คะแนนท่ีได  = 5
85

62.34
          =   2.04  

    
                                    ตัวอยางที่ 3 กําหนดคาเฉล่ียคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 
200,000 บาท เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน 

            คะแนนท่ีได  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

         ตัวอยางที่ 4  กําหนดรอยละ 90  เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีไดรอยละ 92.08  

            คะแนนท่ีได  5
90

92.08
  =  5    

 
                  หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉล่ียเปนคะแนน  สรุปไดดังนี้                                                                      
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1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีกําหนดใหเปน
คะแนน 5 จะไดคะแนน 5 

2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 
คํานวณคะแนนท่ีไดดังนี้     

 
    คะแนนท่ีได   =     

         
     
    ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดย    
การปดทศนิยมตําแหนงท่ี 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน 
                            72.364 เปน    72.36 
                                  3.975 เปน 3.98 

1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน  โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้  

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

 
    
  
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใช 

ตัวบงช้ีคุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

หนวยงานท่ีมีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงช้ีท่ีจะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง 
และระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของ
หนวยงานท่ีรับการประเมิน เชน ตัวบงช้ีท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับ
เปนการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน 

2.  คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คารอยละหรือคาเฉล่ียที่ไดจากการดําเนินการ                                   x  5 
คารอยละหรือคาเฉล่ียที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงช้ีนั้น ๆ  
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3) การประเมินทุกตัวบงช้ีเปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงช้ีท่ี 1.1 ตัวบงช้ีท่ี 
4.3 และตัวบงช้ีท่ี 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ในกรณีเชนนั้นจะตองระบุให
ชัดเจนและตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณท่ีตรงกับป
การศึกษาท่ีประเมิน สําหรับตัวบงช้ีของสมศ. ใหใชรอบปตามท่ี สมศ. กําหนด 
                  4)  อาจารยประจํ า  หมายถึง ขาราชการ  พนักงาน และบุคลากรท่ีมี สัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปการศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
                    นักวิจัยประจํา  หมายถึง ขาราชการ  หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
                        การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้  

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

 
    

 
 
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด เปน
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมท้ัง
มีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกตใช มี    
การจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆ  

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะทอนจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวขอท่ีสนใจ
ในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมุงพัฒนา
ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอยางเชน1   

1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 

                                                        
1 ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ต้ังแต พ.ศ.  
   2542-2547” . 

3.  นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี ้   
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3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)  
6) การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (Research–based Learning)  
7) การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี
ความเช่ือมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้น
จากนอกสถาบันของเจาของบทความ  
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ  
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติ
แกผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและ
ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควาท่ีแสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเปนท่ียอมรับ  
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จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัย
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
คนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี ้

1) นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานท่ี

สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด 
3) นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดม่ันและยืนหยัดใน
ส่ิงท่ีถูกตอง 2) ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิด
ทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน  5) จรรยาบรรณ
ตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน         8) จรรยาบรรณตอ
นักศึกษาและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอสังคม 
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังป
การศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี ้

                                                        
2 ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแหงชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
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 ระบบทวิภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา 
   (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
-  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการ 
   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต  
   ตอภาคการศึกษาปกต)ิ 

 ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หนวยกิตตอปการศึกษา 
                                       (15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
   -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา 
      (10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)  
ขั้นตอนการคํานวณคา  FTES มีดังนี้ 

1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดป
การศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน)  โดยมีสูตร  
การคํานวณ ดังนี้ 

 SCH =    nici 

เม่ือ  ni   =  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

     Ci   =   จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
                          SCH 
 FTES  =                        

                         จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
 
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันไดมีการ
คํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ   หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได
นับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการสอน
ของอาจารยเปนการพิเศษ 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสู    
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
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ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได   
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ เชน นักศึกษา 
ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและไม เปนทางการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตาง ๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องคการท่ีทําหนาท่ี
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการท่ีใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชน
ในทองถ่ินและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทาง      การ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผล       การ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพ่ือวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ   โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําป  
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ  ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงช้ีความสําเร็จ
ของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงช้ีเหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา
โครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ี
ชัดเจน   
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมา
ตามท่ีตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 
กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  
ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล 
รวมท้ังการวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณตาง ๆ เปน 
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เครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละ
ประเภทมีไดหลายระบบ ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 
วารสารระดับชาต ิหมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพรโดยสํานักงานฯ หรือ 
วารสารวิชาการ ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืน ๆ ท่ีเปนท่ียอมรับในศาสตรนั้น ๆ หรือ
วารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับ
นานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพรโดยสํานักงานฯ 
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน 
ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก 
เปนตน  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะ
นํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 4 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ 
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ี
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

                                                        
3 ดูเพิ่มเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
4 ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเช่ือม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
และผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงได
เม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และ
รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดี
ของสวนราชการ 

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

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรอืหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และ
อ่ืนๆ  
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10)  หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ี
ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติ
ไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณท้ังหมดท่ีผูเรียนตองศึกษาเพ่ือใหไดรับ  การ
รับรอง จากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย 
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังป
การศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 
 
 

 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีท่ี

สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ
สมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหรับทราบท่ัวกันท้ัง
อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคม
โดยรวม  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

4.  องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
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5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification   Framework 

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

ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงช้ี  คือ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพ่ือใหสถาบันดําเนินการ
สอดคลองกบัอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบัน
ตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของสถาบัน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว  
จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ   รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ี
ถูกตองเหมาะสม 
 
เกณฑมาตรฐาน :    

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 2554)   

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
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3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา  
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 
 

เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8  ขอ 
 
 
 
 
หลักการ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม  การเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึง
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีได
มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ท่ีใชใน
การผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย 

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  105 
 

(ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน (จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ) 
สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวง วา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 
 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ .ศ. 2552 (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

กระทรวงศึกษาธิการ  
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
 
ตัวบงชี้  จํานวน 8 ตัวบงช้ี และตัวบงชี้ สมศ. 5 ตัวบงช้ี คือ 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
      2.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.) 
        2.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
              แหงชาต ิ (สมศ.) 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  



106   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  
 

2 .3 .1 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 
2.3.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ (สมศ.) 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหกับนักศึกษา 
2.8.1 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.) 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงช้ีของ       
การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมี          
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  
 1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (การดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดใน
ภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของดวย  
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(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555  ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 
 4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   
 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร  
 

หมายเหต ุ : 
1.  การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรอบปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติให
เปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบัน
อนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

2.  การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษา
นั้นๆ และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 
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ตัวบงชี้ที่  2.1.1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.) 
คําอธิบาย 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ท่ีไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามา
ประจําเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูท่ีเปล่ียนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 

วิธีการคํานวณ 
 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x  100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว และ
ผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาท้ัง (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร)  

เกณฑการใหคะแนน   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลที่ตองการ  
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอย

ละ 80) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 
80 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซํ้าและรายงานผลท่ีติดตามซํ้าเปรียบเทียบกับผลท่ีเก็บได
ในครั้งแรก โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี ้

1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 
6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบงชี้ที่  2.1.2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ (สมศ.) 

คําอธิบาย   
  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ี สกอ.ระบุ โดยเปน
คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตท่ี พึ งประสงค ตามท่ี สถาบั นกํ าหนด  ค ร อ บ ค ลุ ม อ ย า ง น อ ย  5  ด า น  คื อ  
1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 
พึงประสงคท่ีสภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

กรณีท่ีเปนวิชาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ดาน ตอง
ทําการประเมินครบทุกดาน 

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต   
จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ขอมูลที่ตองการ  
1. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมขอมูล  
2. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันท่ีรับบัณฑิต

เขาศึกษาตอ 
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ตัวบงชี้ที ่ 2.2  : อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบงชี ้   : ปจจัยนําเขา   
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการ
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันใน     
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น 
สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ
สถาบัน  
 

เกณฑการประเมิน    :  เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ  
 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30  ขึ้น
ไป 
 

สูตรการคํานวณ  :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   
             
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 

หมายเหต ุ  : 
1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน
รอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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2.  การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  หนา 27 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3       : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้   : ปจจัยนําเขา   
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ 
การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย ตามพันธกิจของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน   : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
โดยใชเกณฑดังนี ้

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
หมายเหตุ :การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
ตัวบงชี้ที่  2.3.1  : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ           x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                         x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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คําอธิบาย   
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการ
คิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธท่ีตีพิมพ 
หรือศิลปะนิพนธท่ีเผยแพร  

การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) 
ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
      บทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article 
หรือ Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน Full Paper เทานั้น 
 การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธ โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงาน หรือส่ิงประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี 
ท่ีเปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการ
นําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร สมาคมท่ีเกี่ยวของและมีช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการ
ประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน 

- มีคณะกรรมการผูพิจารณากล่ันกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซ่ึงอาจประกอบดวย 
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีมีคุณภาพ และท่ีเปนท่ียอมรับในวง
วิชาการ 

วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
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เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ี
เปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอย
ละ 25 และมี 
ผูประเมินบทความท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web 
Site ของสํานักงานฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือ
บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน 
Web Site ของสํานักงานฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
0.125 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับสถาบัน  
0.25 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับจังหวัด/ภาค 
0.50 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับชาต ิ
0.75 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิ ทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน* 
1.00 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับนานาชาติ (ท้ังในและนอกประเทศ) 
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บูรไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพมา 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 
ขอมูลที่ตองการ  

1. จํานวนและรายช่ือวิทยานิพนธ สารนิพนธระดับปริญญาโทในแตละปการศึกษา ท่ีไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รายปตามปปฏิทินท่ีตรง
กับปการศึกษา พรอมช่ือเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการท่ีตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละช้ิน  

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในแตละปการศึกษา พรอมช่ือเจาของผลงาน  
ปท่ีเผยแพร ช่ือสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน 
คาน้ําหนักของผลงานสรางสรรคแตละผลงาน  

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในแตละปการศึกษา  
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ตัวบงชี้ที่ 2.3.2 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ(สมศ.) 
คําอธิบาย 
 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิง
วิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ       นัก
วิชาชีพขัน้สูง 
    ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ 

การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
      บทความจากวิทยานิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน Full Paper เทานั้น 

วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุ มวิชา การ ระดับ ชาติ ท่ี มีกอ งบร รณาธิ การ จัด ทํา ราย งานฯ  หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมี 
ผูประเมินบทความท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
ขอมูลที่ตองการ  

1. จํานวนและรายช่ือวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในแตละปการศึกษา ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายปตามปปฏิทินท่ีตรงกับ  ป
การศึกษา พรอมช่ือเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ี
ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละช้ิน  

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดในแตละปการศึกษา  
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ตัวบงชี้ที่ 2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการ
ใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจาก
ความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธ
กิจและเปาหมายของสถาบัน 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  
 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนคิการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
 2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
 3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ 
 5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ
 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  
 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ  3 

หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ   

7  ขอ 
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หมายเหต ุ  : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีด ีและการสรางขวัญและ
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.5    : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  :    ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :   นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพ
อยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนเชน ส่ือเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา หองสมดุ และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียนการบริการนักศึกษา
นานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน ส่ิงแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษาหองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย 
บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน 
 

เกณฑมาตรฐาน   :      
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES 

ตอเครื่อง  
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม

การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยาง

นอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร 
และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
หมายเหต ุ  : 

1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 

2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไม
ตองเทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
  

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน 
หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่นึกถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเร่ือง
ที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ 
ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (internet) และมีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีเ่พียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 

เกณฑมาตรฐาน   :     
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
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4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6   ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 

หมายเหต ุ  : 
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ

สอนและส่ิงสนับสนุน การเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ 
และวิทยานิพนธ เปนตน 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามเกณฑขอ  5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ
สถาบันที่ไดพัฒนาข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาดวย 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
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คําอธิบายตัวบงช้ี  :  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใช
บัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรู
ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยกุตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม
ดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และ
การนําเสนอผลงาน 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :      
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค   
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8       :     ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ   

   นักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  :       ผลผลิต  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปน 
ปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทัง้ความคาดหวังของผูใชบัณฑิต และสังคมดังนั้น สถาบัน
จึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
 

เกณฑมาตรฐาน  :   
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร 
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ

สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 

โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี

และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  
 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  3 
ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 
หมายเหตุ : 

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิท 
ยาลัย ตองมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา
รวมการคัดเลือกทีม่าจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป) 
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2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ) 

 

ตัวบงชี้ 2.8.1  :  การพัฒนาคณาจารย (สมศ.) 

คําอธิบาย 
 คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ
คุณภาพของผูเรียน รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล 
 

เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 
รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
  อาจารยประจําทั้งหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  
 
ขอมูลที่ตองการ  
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 1. จํานวนและรายช่ืออาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงาน
จริงท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมกรณีลาศึกษาตอ โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมท้ังระบุวุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ และคาน้ําหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย 

 
 
 
หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง
สถาบันจัดข้ึนใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ 
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

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

อุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

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

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงชี ้คือ 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1    : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดาน
วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน
กูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางานแหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :        
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี

สนองความตองการของนักศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

หมายเหตุ  :  ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ 
ขอ 5 โดยอนุโลม 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2    : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 



126   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  
 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
คําอธิบายตัวบงช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญาสังคม อารมณ รางกาย 
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 
เกณฑมาตรฐาน   :    

1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี ้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน  เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เกิดประโยชน  การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ  3 
ประการ คือ  1)  สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให
สามารถดําเนินการไดตามแผน   2)  คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ  3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน 
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

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

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

แหงชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

 
ตัวบงช้ี จํานวน 3 ตัวบงช้ีและ ตัวบงช้ี สมศ. 3 ตัวบงช้ี คือ 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
4.3.1   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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             4.3.2   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.) 
4.3.3   ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 

ตัวบงชี้ที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :            กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน 
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน 
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ

วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย

ในประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

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

ของสถาบัน 
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8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอตาม
เกณฑท่ัวไปและครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุม 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือเผยแพร
ไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตอง
จัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเช่ือถือไดและ
รวดเร็วทันเหตุการณ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  
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5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  3  

ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 
     และนักวิจัยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง
ตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 
                                                นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุน
ภายนอกยังเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุม
ท่ีเนนการวิจัย  
 

เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน  

 
   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน  
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน  
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =   
 
 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวชิาในสถาบัน 

 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับ

รวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา  ปปฏิทิน  หรือปงบประมาณ 

นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ี
ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที่ 4.3.1 :  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 
คําอธิบาย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
      บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน Full Paper เทานั้น 
 การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรค โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการ
แสดง (Performance) ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงาน หรือส่ิงประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงท่ีเปน
ผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการนําเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจาก
องคกร สมาคมท่ีเกี่ยวของและมีช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณคาของ
ผลงานในการเผยแพร เชน 

- มีคณะกรรมการผูพิจารณากล่ันกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซ่ึงอาจประกอบดวย 
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีมีคุณภาพ และท่ีเปนท่ียอมรับในวง
วิชาการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  133 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ท่ีตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ 
(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี ้

 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(performance) ระดับสถาบัน  

0.25 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(performance) ระดับจังหวัด 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
0.50 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(performance) ระดับชาต ิ
0.75 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 
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(performance) ระดับภูมิภาค (อาเซียน 10 ประเทศ) * 
1.00 - มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการแสดง 

(performance)  ระดับนานาชาติ (ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะ) 
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บูรไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพมา 
 

วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ท่ีตีพิมพหรือเผยแพร x 100 
 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10/20 

 
 
ขอมูลที่ตองการ  

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด ของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมช่ือเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ ช่ือวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึง
ปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน ท้ังนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัยดวย 

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมช่ือเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร 
ช่ือสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน) โดยรายงาน
ในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน ท้ังนี้ใหระบุ
คาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรคดวย 
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3. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท้ังนี้ใหรายงานยอนหลังสามป จนถึงปการศึกษาท่ี
ประเมิน 

 
ตัวบงชี้ที่  4.3.2 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.) 
คําอธิบาย 
 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท่ีนํามาใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 
 การนําไปใชประโยชน  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใช 
จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 
ขอมูลที่ตองการ  
 1. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ซ่ึงเปนผลงานวิจัยท่ีเสร็จส้ินในปใดปหนึ่งในรอบ 3 
ป โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปท่ีนําไปใชประโยชน ช่ือ
หนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
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และนานาชาตท่ีิเกี่ยวของ โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน ท้ังนี้ให
แสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี ้

- ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําส่ิงประดิษฐอันเปนผลจาก 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจยั 

- ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ท่ี
เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช 

- ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
การพัฒนาสาธารณะไปใช 

 2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ ท้ังนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาท่ีประเมิน  
 
ตัวบงชี้ที่  4.3.3 : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 
คําอธิบาย 

ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห 
วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาท่ีจนเกิดผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 - บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ 
0.50 - บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ
0.75 - ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒ ิ
1.00 - ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

 
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
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เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลที่ตองการ  
 1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ท่ีมีระดับคุณภาพของ
อาจารยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอม
ช่ือเจาของผลงาน ป ท่ีผลงานแลวเสร็จ ป ท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเ ช่ือถือได   
ช่ือหนวยงานท่ีรับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงาน
วิชาการแตละช้ิน โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน 
 2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษาของ โดยนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ  
ท้ังนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาท่ีประเมิน 
 
 

 
 
หลักการ 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ี
สถาบันมีความเช่ียวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย
ตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ 
ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใช
ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจาก
เปนการทําประโยชนใหสังคมแลวสถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการ
จัดการเรยีนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ 
ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบงชี ้จํานวน 2 ตัวบงช้ีและตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี คือ 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

                5.2.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน 
          การสอนหรือ การวิจัย (สมศ.) 

5.2.2   การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 
ตัวบงชี้ที่ 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัด 
โครงสรางสถาบันเพ่ือเปนกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความ
เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

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

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

หมายเหต ุ  :  เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
ตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ี
สนองความตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและ (3) ความรูท่ีเกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑมาตรฐาน :  
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่  5.2.1  :  การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน 
    การสอนหรือ การวิจัย (สมศ.) 

คําอธิบาย  
  การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันการศึกษาซ่ึงอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชนหรือ
สังคมหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการท่ีมี
คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับการเรียนการสอนตอจํานวนโครงการบริการ

วิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 10 
2. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับการวิจัยตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ

ท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 10 
3. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอจํานวน

โครงการบริการวิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 5 
4. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอจํานวน

โครงการบริการวิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 5 
5. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวน

โครงการบริการวิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 5 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

มีการปฏิบัติ  
1 ขอ 

มีการปฏิบัติ  
2 ขอ 

มีการปฏิบัติ  
3 ขอ 

มีการปฏิบัติ  
4 ขอ 

มีการปฏิบัติ  
5 ขอ 

 

ขอมูลที่ตองการ  
 1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนา
เปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 
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ตัวบงชี้ที่  5.2.2 :  การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 

คําอธิบาย 
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ีสถาบัน

จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ  ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ 

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

มีการปฏิบัติ  
1 ขอ 

มีการปฏิบัติ  
2 ขอ 

มีการปฏิบัติ  
3 ขอ 

มีการปฏิบัติ  
4 ขอ 

มีการปฏิบัติ  
5 ขอ 

 

ขอมูลที่ตองการ  
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ขอมูลจากกิจกรรมหรือโครงการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งและตอบสนองความตองการ

ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
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หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณา
การเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ี
ดีขึ้น 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบงชี ้จํานวน 1 ตัวบงช้ีและตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี คือ 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

                6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร 
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

เกณฑมาตรฐาน :   

องคประกอบที ่6  การทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาติ  
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ 

 
ตัวบงชี้ที่ 6.1.1  :  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
คําอธิบาย 
 การทํานุบํารุง หมายถึง การใหความสําคัญและเห็นถึงคุณคาท่ีจะตองดูแลรักษาใหคงอยูในสภาพท่ี
ดี และสมบูรณท้ังในปจจุบัน และเพ่ืออนาคต  

ศิลปะ คือ งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางความสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน 
สภาพแวดลอม และสังคม ซ่ึงพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย และเขาใจคุณคาทางศิลปะ 
ซ่ึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย เปนการนําศิลปะไปใชในการสงเสริมพัฒนาอาจารยและนักศึกษา  

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่องความคิด ความรูสึก 
และความเช่ือ กอใหเกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม และผลเกิดจากกิจกรรม
และผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามสมัย
นิยม วัฒนธรรมปจจุบันท่ีดีจึงควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเอง
ท่ีมีคุณคาอยางม่ันคง และม่ันใจ 
 วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมการเรียนรู วัฒนธรรมองคกร พัฒนาบุคลากร 
พัฒนากิจกรรมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรม เชน จิตอาสา  สงเสริมการแสดงออกทางความคิดท้ังในและนอก
หองเรียน วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสรางวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับโลกยุคปจจุบันแตตองรูคุณคา
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วัฒนธรรมท่ีเปนรากฐานของตนเอง มหาวิทยาลัยควรเปนบอเกิดของวัฒนธรรมท่ีดี แลวบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยควรเปนผูนําทางวัฒนธรรมของสังคม อาทิ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และควรมีการ
สงเสริมใหรักวัฒนธรรมของบานเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการ
จัดการทางวัฒนธรรมและการเฝาระวังทางวัฒนธรรม เชน มหาวิทยาลัยจะตองแสดงบทบาทในการปองกัน
หรือกรองส่ือ ท่ีสงผลใหเกิดการใชส่ือเพ่ือยัว่ยุอบายมุข หรือความเส่ือมเสียทางเพศ โดยไมตองมองในอดีต
เสมอไป และระวังตีความเรื่องวัฒนธรรมเปนประเพณีไปหมด 
 

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  
3. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
4. ไดรับการยกยองระดับชาต ิ
5. ไดรับการยกยองระดับนานาชาต ิ

 
เกณฑการใหคะแนน  
 

1 2 3 4 5 
มีการปฏิบัติ 1 ขอ มีการปฏิบัติ 2 ขอ มีการปฏิบัติ 3 ขอ มีการปฏิบัติ 4 ขอ มีการปฏิบัติ 5 ขอ 

ขอมูลที่ตองการ  
 1.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
 2.  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังตัวบงช้ีและเปาหมายความสําเร็จ 

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม  
4. หลักฐานท่ีแสดงโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสถาบันดําเนินการใน แต

ละปการศึกษา อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนโครงการ เปนตน  

5. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน 
ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่  6.1.2 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

คําอธิบาย 
 การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแลว และมีวิธีดําเนินงาน
ท่ีดี คือ การทําใหลักษณะเดิมเปล่ียนไปตามท่ีมุงหมายไว เพ่ือใหลักษณะใหมท่ีเขามาแทนท่ีนั้นดีกวา
ลักษณะเกา  

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเจริญงอกงาม
มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู และเรียนรูไดจากงานศิลปะและวัฒนธรรม เชน 
หองอัครศิลปน วรรณศิลป  ทัศนศิลปและศิลปะสถาปตยกรรม ศิลปะการแสดง เปนตน 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการดําเนินงานท่ีดีในการสราง
คุณคาความงดงามของวัฒนธรรม หรือมีปฏิกิริยาตอความงามท้ังหลาย กอใหเกิดความมีชีวิตชีวาของ
สถานศึกษา ไมวาจะเปนธรรมชาติส่ิงแวดลอม วัตถุ เหตุการณ การดํารงชีวิต สภาพแวดลอมและ
ปรากฏการณเหลานั้นมีสภาพเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ท่ีจะกระตุนความรูสึก กระตุนการรับรู โดย
จะแปรการรับรูไปสูความรูสึกนึกคิด การช่ืนชมยินดี การวิพากษ วิจารณ พรอมกันนั้นก็จะพัฒนาความรูสึก
นึกคิดไปสูการแสดงออก ไปสูการสรางสรรค ซ่ึงอาจแสดงออกและสรางสรรคไดทุกดานในชีวิต ไมวาจะ
เปนการแสดงออกและสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สรางสรรคทางเทคโนโลยี สรางสรรคทางสังคม ฯลฯ 
โดยมีพลังของสุนทรียภาพเปนแรงสนับสนุน ท้ังนี้การวัดความมีชีวิตชีวาของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยท่ี
มีชีวิต) สามารถวัดได โดยมหาวิทยาลัยไมควรจํากัดเวลาปด-เปด มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ี
ท้ังในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
โดยมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของชุมชน อาทิ แหลงเรียนรู แหลงศิลปวัฒนธรรม แหลงพักผอน แหลง
ออกกําลังกาย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมโดยรักษาระบบนิเวศเดิม เปนตน  
 

ประเด็นการพิจารณา  
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีด ี
2. อาคารสถานท่ี สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรียะ 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
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เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

มีการปฏิบัติ 1 ขอ มีการปฏิบัติ 2 ขอ มีการปฏิบัติ 3 ขอ มีการปฏิบัต ิ4 ขอ มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
 

ขอมูลที่ตองการ  
1. หลักฐานท่ีแสดงโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสถาบันดําเนินการใน    

แตละปการศึกษา อาทิ งบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมิน
โครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนแตละโครงการ เปนตน  

2. โครงการหรือกิจกรรม รายงานช่ือผลงาน หรือช้ินงานท่ีเกิดขึ้นจากการสงเสริมการอนุรักษ 
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดโครงการ  

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมท่ีสงเสริมหรือพัฒนาสุนทรียภาพทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน 
ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

 
 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี
คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การ
บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

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

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

องคประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 
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5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 2552-2553 
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต

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

 

ตัวบงชี ้จํานวน 4 ตัวบงช้ีและตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี คือ 
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการตัดสินใจ 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

              7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.) 
              7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สมศ.) 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.1    : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ
สภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี 
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางด ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 

เกณฑมาตรฐาน :  
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 
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3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
ตัวบงชี้ที่ 7.2   : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดย
มีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรูในสถาบันประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู 
การเขาถึงขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 
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เกณฑมาตรฐาน :  
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของสวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
2. มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  
3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ี
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

ตัวบงชี้ที่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเช่ือมโยง
กับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหารการวางแผน 
และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ ระบบดังกลาว
ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 
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เกณฑมาตรฐาน :  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอย

ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด  

 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
ตัวบงชี้ที่ 7.4   : ระบบบริหารความเส่ียง 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและ
ควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัว
เงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบัง คับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ
คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ัง
การมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุง
ระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธเปนสําคัญ 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบ พันธกิจหลักของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน  
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- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)   

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร   การ

บริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร     
- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป   
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 

 

หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการ

ประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบท่ี
ชัดเจน 

ตัวอยางความเส่ียงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
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1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากร
ภายในสถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได แต
ไมพบแผนการจัดการความเส่ียงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. สถาบันหรือหนวยงานเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน 
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง 
และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามส่ือตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกลาวไวขางตน 

การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบสําหรับความเส่ียงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีไดกําหนด

ไวลวงหนา 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.4.1  : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.) 

คําอธิบาย 
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษา 
รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขบัเคล่ือนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการ
ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน  
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1. สภากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
2. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด (หมายรวมถึงระเบียบ 

ประกาศ คําส่ัง แนวปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ) 
3. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ 

1 ครั้ง  และมีผลการกํากับติดตามการประเมินอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด อยางน อย 2 ครั้ง 
ในรอบวาระการดํารงตําแหนง 

4. สภาสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบันดําเนินงานภายใต
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น 

5. ผลการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ไดคะแนนไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ภายใต
กรอบมาตรฐานในการประเมินท่ีสํานักงานกําหนด)  

ขอมูลที่ตองการ  
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา  

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาสภาสถาบัน ได
กําหนดใหมีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ อาทิ
ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันท่ีกําหนดใหมีระบบการ
ประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาในชวง 3 ปท่ีผานมา 
6. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของสภา

สถาบัน อุดมศึกษา 
7. รายงานผลการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ภายใตกรอบมาตรฐานในการประเมินท่ี

สํานักงานกําหนด 
8. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ตัวบงชี้ 7.4.2  : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สมศ.) 
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คําอธิบาย 
การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 
เกณฑการใหคะแนน 

1. มีการเผยแพร วิสัยทัศน นโยบายของผูบริหาร 
2. สรางการมีสวนรวมโดยการรับฟงความคิดเห็น เชน การจัดประชุมบุคลากรท้ังองคกร อยางนอย 2 

ครั้ง ตอปการศึกษา 
3. มีการเผยแพรผลการตรวจสอบดานบุคลากร การเงิน สถานท่ี ครุภัณฑและการบริหารความเส่ียง

(ท้ังชีวิตและทรัพยสินของนิสิต นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร) โดยผูตรวจสอบภายนอกตอสาธารณชน  
4. มีการเผยแพรผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบัน 
5. ผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง โดยไดคะแนนไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
 
 

ขอมูลที่ตองการ  
1.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและ
บทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  

2.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดํา เนินการตามระบบการกํ ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันท่ีกําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 
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หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการ
ทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงิน
เพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวน
นักศึกษา คาใชจายท่ีสถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดท้ังหมดของ
สถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วใน
การเบิกจาย รอยละของงบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้
จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง
ใชเม็ดเงินอยางคุม คา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

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

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

ตัวบงชี ้จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงชี้ที่ 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :         กระบวนการ 
 

องคประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 
 



156   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ
ดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและ
การจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให
สามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 
เกณฑมาตรฐาน  :     

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร   
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 

ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของสวนงานอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยทุธทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะ
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เปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล 
จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลง
เงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวย
วิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของ
สถาบัน 
 
 
 
หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู  เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี ้จํานวน 1 ตัวบงช้ีและตัวบงช้ี สมศ. 1 ตัวบงช้ี คือ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ที่ 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึง
สถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงาน
ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ัง
การรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีด ี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาสถาบันสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :  
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม    และสอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการของสถาบัน  ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน
ท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  159 
 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ     
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

 
ตัวบงชี้ที่ 9.1.1  : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.) 
 

คําอธิบาย 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

ระบุไววา “...“ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ัง
เป ด เ ผ ยผ ลก า รติ ด ต า มต ร ว จ สอ บ คุ ณ ภา พ ก า ร ศึก ษ า ต อสา ธา รณ ช น . . . ”   ท้ั ง นี้  สถานศึ กษา 
จะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมตัวบงช้ีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
ตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงช้ีท่ีเนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัดนี้  จะเปนคะแนนท่ีสามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ 
การดําเนินงานดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงช้ีนี้ จะใชคาเฉล่ียคะแนน 
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 
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วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 
 จํานวนป 

หมายเหตุ 
  ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามท่ี
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง 3 ป ท้ังนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เริ่มใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา 2553 (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน  
  - ประเมินป 2554 ใชคะแนนประเมิน 1 ป คือ ป 2553  
  - ประเมินป 2555 ใชคาเฉล่ียคะแนนประเมิน 2 ป คือ ป 2554 และ 2553  
  - ประเมินป 2556 ใชคาเฉล่ียคะแนนประเมิน 3 ป คือ ป 2555, 2554 และ 2553 

เกณฑการใหคะแนน 
  ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 3 ปยอนหลังเปนคะแนน
ของตัวบงช้ีนี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เชนเดียวกับการประเมินภายนอก) 

ขอมูลที่ตองการ  
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 
จํานวน 3 ปกอนปท่ีประเมิน  
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1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)   

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน  หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยูแลวตั้งแตเริ่มตน  สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม  หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและ  
ผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณท่ีเปล่ียนไป  
ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี  เพ่ือเปนท่ียอมรับของ
ทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนด 
รวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมท้ังหลักการและ
มาตรฐานตาง  ๆท่ีเกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ  สภา
สถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นท่ีไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก
ใหสอดคลอง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสูความสําเร็จ
ท่ีพึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค 
(objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity)   และ
ภัยคุกคาม (threat)  เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  อันไดแก 
การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีสถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากท้ังผูบริหาร  อาจารยและ
เจาหนาท่ี  เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผล
ตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

สวนที่  5 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
2.1  มีการช้ีแจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ

เปาหมายของกลยุทธ  และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ 

2.2   มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายใน
และมีการมอบหมายอยางเปนทางการ 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 

การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผน

ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติ

การประจําปท้ัง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
4.1 มีการจัดทําตัวบงช้ี (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงช้ีท่ีจะใชวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังนี้ ควรจัดทําพรอมกับ    
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีเขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงช้ีและคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะ
นําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 
5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจเพ่ือใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานและสรางความเช่ือม่ันวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม 
6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา  
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม 

และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงช้ีเทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 
เชน  3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการ
แกไขปรับปรุง    
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7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงช้ี การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินท่ีไดบรรจุเขาวาระเพ่ือพิจารณาในท่ี
ประชุมผูบริหารสถาบันและท่ีประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 
8.1  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมา และมี      

การจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการปรับปรุงเสนอสภา

สถาบัน 
 
 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตร
ปรับปรุง  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ 

1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาด
งานวามีมากนอยเพียงใด  การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติหรือไม  สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม  
นอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของ
หลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานเพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบท่ี
สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เปนตน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
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1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
สภาสถาบันอนุมัต ิ
2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ  ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดย

พิจารณาหลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเรียนนอย หรือ
หลักสูตรท่ีองคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน  

 2.2 เม่ือหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเรื่องผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และ
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน   การสอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย  
           3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
                  3.2  มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินท่ี
สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงช้ีกลาง) ท้ังในประเด็นการบริหาร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือ ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน   
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               3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ท้ังนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   
         4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจัดใน
รูปของคณะกรรมการ  ท้ังนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชา
ท่ีมีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ             
          4.2  จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงช้ีและเกณฑท่ีกําหนดอยาง
นอยทุกปการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 
 4.3  มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดของแตละ
หลักสูตร  โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงช้ี  วิเคราะหผลการประเมิน  และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมินท่ีไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงช้ีผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 
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6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ
ภาควิชา ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตร เพ่ือใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานจริงท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ตลอดจนกระบวนการเรยีการสอนให
ผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา 

 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

สถาบันท่ีอยูในกลุมเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวา
ระดับปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผน ก เพ่ือให
สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน  โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก  เพ่ือจูงใจ
นักศึกษา 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

สถาบันท่ีอยูในกลุมเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนน
การวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น  แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยมากพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  167 
 

 
 
 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร

ครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้  

  1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการในอนาคต
อยางนอย 5 ปขางหนา เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังท่ี
ตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและ 
วิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการ     
สรรหาท้ังจากภายนอกและภายในสถาบัน 

                     1.2   ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ท้ังสาย
อาจารยและสายสนับสนุน  เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีสถาบันการศึกษากําหนด และสามารถ
นําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซ่ึงหัวหนาหนวยงานสามารถประเมิน
ความตองการนี้ได   ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับตาง ๆ 
เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน  เกิดกระบวนการ
เรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  
รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอ่ืน ๆ  การเขาศึกษาในโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

  1.3  ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ของสายงาน ในรอบปท่ีผานมา  เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพ่ือ      
การปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปน
ธรรม รวมท้ังการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

  1.4  ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางท่ีควรมี
การวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง
ของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน 
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2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว

เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีสถาบันวางแผนไว  

2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  (job specification) รวมท้ังความสามารถ (competencies ) 
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปนให
ผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน   มีการกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม  วิเคราะหปริมาณการเขา ออกของ
บุคลากรแตละกลุม  และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 
                          2.4  มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดิน
ของตําแหนงงานท่ีกําหนด  รวมท้ังติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง   
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศ     

การทํางาน  การจัดสวัสดิการ  การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสราง
บรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  เชน  มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  มีการกระตุนและชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน  
ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล  ประสานงานในกระบวนการขอรบัรางวัล หรืองานธุรการอ่ืน ๆ   

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน  ประชาสัมพันธผลงานท่ี
ไดรับรางวัลท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ  พิจารณาความดีความชอบ
เปนกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเล้ียง โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือ
และสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน  เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน  มีชองทางการส่ือสารหลายชองทางระหว าง
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ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดี
และพัฒนางานรวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม  มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ  สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนดานสถานท่ีออกกําลังกาย  
สนับสนุนผูเช่ียวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ  
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก     การพัฒนา

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ 

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

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ 

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน 

สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวใน
แผน  รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน  โดยท่ีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธของ
สถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 

  



170   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  
 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 
 
 
 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
                     1.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน  ยอมรับความสามารถท่ีแตกตางและวิธีการ
เรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน  เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการคิด
วิเคราะห   การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู  รวมท้ังการสรางหรือพัฒนาความรู 
ใหมๆ ดวยตนเอง  โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง 
ช้ีแนะแหลงขอมูลความรู  จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิด   
ความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 
                           1.2  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีช่ัวโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงาน
และฝกประสบการณ 
                           1.3  มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียน   การสอน
ใหมีประสิทธิภาพ 
1. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละ

รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 

ตัวบงชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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- จุดมุงหมายของรายวิชา  เปนการระบุผลการเรียนรูเม่ือผูเรียนไดเรียนรายวิชา
เสร็จส้ินแลว โดยเนนพฤติกรรมท่ีเปนผลจากการเรียนรู ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ลักษณะและการดําเนินการ  เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมง     
การสอน และการใหคําปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ี
รายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเรียน   วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ท่ีกําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

- แผนการสอนและการประเมินผล  ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ
เนื้อหาท่ีจะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอ
หรือเนื้อหานั้นๆ  

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ี
ใชประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเสริมประสบการณจริงหรือ
ประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  มีการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีม
ผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน 

2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกท่ี
พบผูเรียน 

2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ังในระหวางภาคการศึกษา 
(formative evaluation) และเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)  
2. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
                         3.1  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาท่ีสงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกช้ันเรียน อาทิ จัดใหมีช่ัวโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงาน
และฝกประสบการณ 
                        3.2  จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 
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3. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรยีนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมี
ความรูทางวิชาการท่ีทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนท้ัง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานท่ีภายนอก
สถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน 
4. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา    การเรียนการ

สอน 
5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบอยางตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนท่ี
ผานมา โดยการทําวิจัยในช้ันเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผล การ
เรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร   

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู เกี่ ยวกับการวิจัยและ
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปน
ประจําอยางตอเนื่อง 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

เม่ือส้ินภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพ การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ ความ
เหมาะสมของอุปกรณและส่ือสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน  คอมพิวเตอร  อุปกรณใน
หองปฏิบัติการ  หนังสือ ตํารา และส่ิงพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาว
ขางตนไปปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  โดยมีการระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางไร  
6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล การเรียนรู ทุก

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีตอไปนี้  

- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2  เพ่ือตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ   
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- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนท่ีเกี่ยวของ หรือ
เสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับท่ีสูงขึ้น 

- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
ผูเรียนปจจุบัน และผูท่ีกําลังจะสําเรจ็การศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบ
เวลาท่ีกําหนดทุกปการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน / ของผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของ
ผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
 
 
 
6. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใช

บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดย
นําขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีจําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ีตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติดวย  มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และ
เผยแพรใหผูท่ีรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา 
7. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใช
หลักสูตร และนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการศึกษา และ
การประเมินผล 

ตัวบงชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีกําหนด เพ่ือให
ผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาท่ีท่ีตองพัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจําเปนของรายวิชานั้นๆ  อาจ
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการ
เรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหมีทักษะการ
ปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยท่ีจะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ
การจัดการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเอง
จากเพ่ือนรวมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของ
ผูเรียน  เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูขั้นสูง 
ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของ
ผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูท่ีใชวิจัยเปนฐาน 

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนท่ีจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาเปนพิเศษ 
8. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณที่เอื้อตอการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ

ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ  

3.2   หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง   อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษาและ
อาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) 
เพ่ือใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกท่ี ทุกเวลา 

9. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
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4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดขึ้นในท่ีตาง ๆ ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู 

4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน 

4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเง่ือนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 

4.4 ในระดับช้ันเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหท่ีประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการให
ไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร   
10. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย

สถาบัน 
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 5.2 มีการกําหนดเง่ือนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน 
หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
11. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะ
กลุม ค 1) 

6.1 มีการเชิญหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐ และเอกชน ผูใช บัณฑิต หรือ
นักวิชาการมาใหความรู หรือใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยท่ีตองการใหนักศึกษาจัดทําเปนหัวขอ
วิทยานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหนักศึกษาไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยท่ีสนองความ
ตองการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีการ
พัฒนาทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน 

6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเกี่ยวของ
กับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพ่ือใหรับรูผลงานวิจัย และนําผลไปใชประโยชน 

6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทําเปนขาว
เพ่ือเผยแพรตามส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู เผยแพรไป
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ยังสถาบันหรือองคการท่ีเกี่ยวของ หรือนําออกเผยแพรในชวงโอกาสท่ีกําลังเกิดเหตุการณหรือสถานการณ
ท่ีเปนปญหา และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยท่ีนักศึกษาผลิตไปชวยช้ีแนะแนวทางการแกไขปญหา
ได 

6.6 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธท่ีมีบุคคลหรือหนวยงานนําไปใช
ประโยชน โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
12. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน

วารสารระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุม ง) 
7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ มี

การวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตาง ๆ 
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ 
7.3 อาจมีการตั้งคลินิกใหความชวยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมท้ังการแปลเปน

ภาษาตางประเทศ 
7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ท่ีสามารถตีพิมพ

เผยแพรได สงไปยังวารสารตาง ๆ ในระหวางการทําวิทยานิพนธ 
7.5 นําบทความวิจัยของนักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกให

ตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในช้ันเรียน และมีการวิพากษเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 
 

 
 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

4.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพท้ังทางกายและ
ทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบันสามารถติดตอเม่ือนักศึกษามีปญหา 

4.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม 
คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ท่ีทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดท่ัวถึง มีระบบการชวยเหลือ
นักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปน
ทางการหรือไมเปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวา
การแกปญหา  

4.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการ
หรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาท่ีขอใช

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
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บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ 

4.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง
โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบันท่ีจะดูแลได 

4.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือให
คําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 

4.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปน
ระยะๆ เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 

4.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา 
เพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา  

4.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผู เกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง             
การใหบริการ 
5. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  

5.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน  ขาวสารวิชาการท่ี
ทันสมัยและท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจําเปนตองรู 

5.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผู เกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง              
การใหบริการ 

5.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร   
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา                                    

3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและนอกสถาบัน เพ่ือเปนแหลงดูงาน 
แหลงฝกประสบการณของนักศึกษา  และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของ
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณ
ทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมตอไป                                                                                                                               

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน                                                                    

3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ                                                                          

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ 
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  
4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต 

จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 

4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณเปนระยะๆ  

4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณท่ี
ดีแกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําให
ศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ในฐานะผูใหและผูรับ 

4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณ
สําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 

5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน 

เต็ม 5  
6.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบ      

การติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบใน     
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแก
ผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการท่ีอยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ            การ
ใหบริการดานใดท่ียังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหา
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ท้ังนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวน
รวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย  
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมี
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานท่ียังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการทุกดานตามแผนท่ีกําหนด 

7.3  มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ี
สถาบันจัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการในระยะตอไป 

 
 

 
7. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา ท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา
ในหลักสูตร ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามท่ีสถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละ
ระดับการศึกษา   

1.2 มีการกําหนดตัวบง ช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประกอบดวย ตัวบงช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงช้ีเฉพาะ (ถามี) ท่ี
นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 
8. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนด
เง่ือนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

9. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี ้ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรม
วิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทําแผน   
การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม 
ตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) 
โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก   
วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และ
วิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม  

3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ขอเสนอโครงการท่ีถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
10. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี

กิจกรรมรวมกัน 
4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ

ภายในสถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตาง 
ๆ เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการ
ดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือใหนักศึกษากลุมอ่ืนรับรูรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงช้ีความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ  
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4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
สถาบันภายนอก เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสราง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ท้ังนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหวางสถาบันดวย  

4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัด
เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแตละสถาบัน รวมท้ังการแลกเปล่ียนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพใน       
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพ่ือเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนประสบการณใน   
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวาง
สถาบัน 
11. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด 

5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละรอบป 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปตอไป 
12. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
วิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานท่ียังไม
บรรลุผลเทาท่ีควร  

6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผู เกี่ยวของทุกระดับรับรู  และมีการระดมความคิดใน           
การพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา 
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9. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด

หนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางเพียงพอ  ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือให
สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย  
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน 
10.   มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เชน 1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซ่ึงเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ของอาจารย 3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนา
ในงานวิจัยของอาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือ
เขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัย  
3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน   

วางแผน และรับเขาบุคคล (ท้ังอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ท้ังจากในประเทศและ
ตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนด
กฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานใน

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  183 
 

วารสารหรือจัดแสดงผลงาน ท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานท่ีชัดเจน
ท่ีตองปฏิบัติ  

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณของแตละ
กลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับ      
การแนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยท่ัวไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย 
หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยช้ันนํานอกสถาบันท้ังในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหไดรับความรู
และประสบการณท่ีมีคุณคา  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ 
การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมท่ีประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา
หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ผูชวยวิจัย ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ
ตอเนื่อง 

3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของแกอาจารยและ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัล
สําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแก
การคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค  เปนตน 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น สถาบัน
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสราง
ผลงาน ท่ีสามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาส
ตอไป 

สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน 
เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเง่ือนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุนภายในประเทศและ
ตางประเทศ ท่ีอาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะ
ผูเช่ียวชาญเปนพ่ีเล้ียงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยังแหลงทุน
ตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพ่ือมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น  
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ัง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมการวิจัย ดังนี ้
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 5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล 
หรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือของทองถ่ินอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  2) 
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ  3) งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก  4) 
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)  เปนตน  

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทท่ีเปนจุดเนนของสถาบัน  
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน  ศูนยเครื่องมือระดับสูงท่ีจําเปนท่ี
หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูง
ดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายท้ังในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอ่ืนได เพ่ือ
ไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซ่ึงนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร (hard 
copy) และส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ  การ
สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศษสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปรวม
ทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ ท่ีสอดคลองกับงานวิจัย
ของอาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้   
1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  2) ขอมูลดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคของสถาบัน ท้ังปจจุบันและผลงานท่ีผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพรผลงาน  4)ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการ
นําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบัน
ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค  
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอ โดยการ
มีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย  เชน การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ท้ังในประเด็น งานวิจัย
เสร็จทันตามกําหนดเวลา คณุภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือการประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัยในประเด็น         
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ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือการประเมินระบบ
สารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน  

สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมท่ีตองทําเพ่ือ     
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีตองใชหาก
จําเปน กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยตามท่ีกําหนด     
8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพ

ปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสราง
ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย  การ
สนทนากับกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูล
ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือท่ีมีอยูเดิม  

วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีท้ังการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเพ่ือตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใช
ทรัพยากรท้ังสถานท่ี บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ 

 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุน      
การตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี peer 
review ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพ่ีเล้ียงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวยเขียนรายงานการวิจัย
สําหรับนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ของบทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  3) การ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจาย
คาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพ
กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ท้ังนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของ
แตละสถาบัน   

ตัวบงชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 



186   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  
 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล
เปาหมายโดยยังคงความเช่ือถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบ
ติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานท่ีนาจะเปนท่ีสนใจของ
บุคคลท่ัวไป จัดใหมี    การสัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูท่ี
นาสนใจซ่ึงสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูท่ีไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  สู

สาธารณชนและผูเกี่ยวของ   
นําองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 

เผยแพรสูสาธารณชนผานส่ือตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับ 
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เช่ือมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกท้ังรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน  
4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง

จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน   
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอน วิธีการ 

และผูรับผิดชอบเพ่ือเปนส่ือกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบ
แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีตองการรับบริการวิจัยในเรื่อง
เฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน 
หรือสงเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล 
(start up company)  เปนตน 
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบ ที่กําหนด 
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ  ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แก
อาจารย นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซ้ือขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆท่ีเกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  

นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขาย หรือทําธุรกิจท่ีเปนผลจากงานวิจัย 
โดยเปนหลักเกณฑท่ีโปรงใส เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 
6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร 

(เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และ

อํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) 
การใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือ
จัดคลินิกใหคําปรึกษา  2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทาง
ปญญาหรือสํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ  3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 

 
 
 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด                      
 มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ท่ี
สัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน  มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมี   
ความพรอมท้ังในดานความรู ความเช่ียวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบ
ของการใหบริการ  กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและ
ทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆซ่ึงจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน 
สังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบัน 

ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติงานประจําดานอ่ืนๆของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน  

ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนํา

ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงท่ีตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผาน
กระบวนการวิจัย เปนตน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซ่ึง
เปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวม
ใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันกําหนดไว 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิท่ีไดอยาง
สมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม 
 
 
 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
มีการสํารวจความตองการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหนวยงาน

วิชาชีพ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนและความเช่ียวชาญของสถาบัน   
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพท่ีจะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสราง
เครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถาน

ตัวบงชี้ที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
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ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาท่ีเกิดขึ้นหรือไปใชพัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมี
ชองทางในการส่ือสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ 
ในชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวา

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
อาจารย  และบุคลากรผูใหบริการ ท้ังในดานการนําความรู ความเช่ียวชาญไปใชประโยชน การส่ือสาร การ
ช้ีแจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน  
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการ  ระบบและกลไกการใหบริการ   ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ  ขอบเขตการใหบริการ  
คาใชจาย  ระยะเวลาในการใหบริการ  สัญญาการบริการ  ซ่ึงรวมท้ังการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ
การใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน  มีความเปนธรรม โปรงใส  และสามารถตรวจสอบ
ได 
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพรสูสาธารณชน 
สถาบันมีการพัฒนาความรู ท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ  สงเสริมให เกิด

กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน  ซ่ึงรวมท้ังผูเรียนดวย  จัดใหมีการแลกเปล่ียน
ความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางส่ือการเรียนรูตาง ๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูล
การบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 
 
 
 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ 
และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวช้ีวัดดานศิลปะ

ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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และวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับ       
การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและท่ีจัดโดยองคการนักศึกษา 
3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอ
ศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเช่ียวชาญดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับ
หนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรอ่ืน มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงช้ี และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปน
ระบบอยางชัดเจน  
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงช้ี และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA  
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู

การปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5.3 มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปน

รูปธรรม 
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6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช
ผูเช่ียวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ 

6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปน
วิทยากรหรือเปนท่ีประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี  
การเผยแพรท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง 
เปนท่ียอมรับ 

 
 
 
8. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่

กําหนดลวงหนา 
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับ

กฏหมาย ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตาง ๆ  อาทิ 
ขอบังคับท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร  รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ  กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอ
สถาบันกอนจะปฎิบัติหนาท่ี 

1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวาง
ผูบริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
รวมท้ังทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก  

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน
ตอสาธารณชน 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน  

2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน  
พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ของ
งานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมี
โอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู 2) มิติการ

ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
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พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนได สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึง
ความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และ
การรายงานขอมูล กับประโยชนท่ีจะไดรับ  

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
หนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน  

2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร

แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติใน

การประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให
สอดคลองกับสภาพการณยิ่งขึ้น พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุมเปาหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวของ  

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสถาบันอยาง
ครบถวน รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธ์ิ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปถัดไป  พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส่ือสารภายใน โดย
ใชส่ือตาง ๆ ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย  
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม 
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

บุคลากรผูปฏิบัติงาน  อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจ

ในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และ
ตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเส่ียง
อยูรดับในท่ียอมรับได  
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4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอ
บุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน  
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

สถาบันเต็มตามศักยภาพ 
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแก ผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการ

ปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานท่ี
ห น า ง า น  
(on – the – job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพ่ือการแลกเปล่ียน
ความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการสราง
เครือขายชุมชนนักปฏิบัต ิ(community of practices) เปนตน 
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได 

สวนเสีย 
6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ

สถาบันใหไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผล การ
ทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุก
ป  
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามท่ีระบุไวใน

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร 
และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงท่ีทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร 
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7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือ
ใชหลักการท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  

7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสท่ีเหมาะสม  

 
 

 
6. มีก าร กํ า หน ด ปร ะเ ด็น ค วา มรู แล ะ เป าห มา ย ขอ งก าร จั ดก าร คว า มรู ที่ ส อด ค ลอ งกั บแ ผ น 

กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
a. สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดท่ีมุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือนํามาใชในการ
กําหนด แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

b. บุคคลท่ีเกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  ผูชวยคณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนางาน ท่ีกํากับดูแลดานยุทธศาสตร
หรือกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 

c. สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู  โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย รวมท้ังประเด็นการจัดการความรูท่ีสถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ  เชน เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรูท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายใน
สถาบัน เปนตน 
7. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 
2.1 กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารย หรือ
นักวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนน 

2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของ
อาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยท่ี
สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรู
ใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
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8. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด 

a. สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ และ
ผลงานทางดานวิจัย รวมท้ังผลงานดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม 
อยางสมํ่าเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเจาของความรู 
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

b. สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน 
การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวางหนวยงานภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 
9. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 

a. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพ่ือให
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 

b. ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

c. ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองให
เกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 
10. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลาย

ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

a. ผูรับผิดชอบควร วิ เคราะหความรูจากแนวปฏิบัติ ท่ีดีจากแหลงตาง ๆ เชน 
นวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสม
กับบริบทของหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย  

b. ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย   
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c. มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการ
ความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

d. ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็น
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

 
 
 
6. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปดวย
ผูบริหารดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารท่ีเปนผูใชระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
1.3 ระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียด

ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 
- ความสอดคลองของแตละระบบท่ีมีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศท่ี

มีอยูในปจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชในแตละระบบ ท้ัง hardware software 

(system software  และ application software) database  people ware  และ facilities อ่ืนๆ 
- งบประมาณท่ีตองการใชในแตละระบบ 
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

7. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศท่ีนําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี  ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปน
ตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องท่ีเปนพันธกิจของสถาบันได
อยางครบถวน ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ รวมท้ังเปน
ขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
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8. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
a. ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมท้ังกําหนด

ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจ
ทุกครั้งท่ีมีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

b. ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
9. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

a. กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศ 

b. นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
c. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 
d. ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

10.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด  
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ี

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

 
 
 
7. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
a. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 
b. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย

หรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ  กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสมํ่าเสม 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 
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8. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน  ตามบริบทของ
สถาบัน  

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงในประเด็นตาง ๆ เชน  
- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี)   
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร     
- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก  
- ความเส่ียงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

a. วิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

b. ประเด็นความเส่ียงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอสถาบันดานช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิต
บุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 

c. ปจจัยเส่ียงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวของ
กับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน 

d. จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเส่ียง 
9. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2   

a. ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความเส่ียง
ระดับสูง กลาง ต่ํา ได 

b. ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงท้ังในดานของโอกาสและผลกระทบ 
c. การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ใหประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ

เส่ียงในอดีต หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเส่ียงในปจจุบัน  
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d. การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณ
เส่ียงดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเช่ือม่ันตอคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 
10. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน   

a. จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

b. สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเส่ียง 
Treat การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเล่ียงความเส่ียง  เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัว
เงินและไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 
11. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง  
a. มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน  
b. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอ          
สภาสถาบัน 

12. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียง
ในรอบปถัดไป   

แผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังการ
จัดการ ความเส่ียงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมท้ังความเส่ียงใหมจากนโยบาย หรือ
สภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ 

 
 

 
8. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของ
เงินท่ีตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชใน  
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซ่ึงจะเปน

ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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งบประมาณในการดําเนินการตามแผน  และ กําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาวซ่ึงอาจจะเปน
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุน
ตาง กอนท่ีจะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ  
9. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน

และเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับ     

การยอมรับโดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมี          
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําใหรายได
รายจาย เปนไปอยางเหมาะสม 
10. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร  
สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปท่ี

แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนท่ีท่ีจะนํางบประมาณ
ประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆดังนี ้

- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไวในแตละปมาก
นอยเพียงใด 

- เม่ือวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมี  
ความเพียงพอมากนอยเพียงใด 

- เม่ือวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 
11. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล
อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 
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12. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

a. จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร  เปน
รายงานท่ีแจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจาก    
การทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 

b. มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 
c. มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 
d. มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

13. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

a. สถาบันการศึกษาท่ีไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยู
แลวควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมี
สํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้น หากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขา
ตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป 

b. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมท้ังผูตรวจสอบ
ภายใน อยางเปนทางการ 
13. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
7.1  ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยใน       

การติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ท่ีเปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะห
สถานะทางการเงินของหนวยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนท่ีกําหนด 
 
 
 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน
ระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
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1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน
และการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให
มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู
ปฏิบัติแตละบุคคล 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญ

และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอม
ท้ังกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา 
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคู มือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงช้ีท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
ของสถาบันเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตท้ังนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  

3.2 ตัวบงช้ีท่ีเพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรช้ีวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ครบถวนท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ   

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกํากับแตละตัวบงช้ี ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เปาหมายของตัวบงช้ีนั้นๆ และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
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รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณครบถวน 
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอมท้ัง
เสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงช้ีของแผนกลยุทธนําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงาน
กับคณะกรรมการ / หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรง
หรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการ
พัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงช้ี  
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ 
สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบันครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถเช่ือมตอกับหนวยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน  
14. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 

และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  
  สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน

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

รวมกัน 
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ท้ังในสวนของระดับ

สถาบันหรือคณะวิชา และในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ  
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน  และมีพัฒนาการดานตางๆท่ีเกิดขึ้น จากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย 
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางาน

รวมกันอยางตอเนื่อง 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน  
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแตละกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับ

สาธารณชน และใหหนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน 
9.3   มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดานการ 
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ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก 5 
ประการท่ีจะสนับสนุนใหการขับเคล่ือนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ 1)  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  3) การบริหารและการจัดการ 4) 
การเงินและงบประมาณ  และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซ่ึงพันธกิจหลักและพันธกิจ
สนับสนุนจะตองทํางานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริม
ใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้น
โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดานท่ีครอบคลุมท้ังพันธกิจหลักและพันธ
กิจสนับสนุน ไดแก 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต  3) 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแกสังคม  6) การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ  9) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได
กําหนดตัวบงช้ีภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบท
ท่ี 3 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแตละแหง  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามตารางท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  6 
การวิเคราะหตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมอง

ดานการบริหารจัดการ 

1.  ตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
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ตารางที่ 5.1  องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 
 

 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวนตัวบงชี ้

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
หรือผลลัพธ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ 

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 16 
และ 17 

 

1+3 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีท่ี 2.2, 
2.3 และ 2.5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1, 2.4 , 
2.6 และ 2.7 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 และ 
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 
1,2,3,4 และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ตัวบงช้ีท่ี 3.1 และ 
3.2 

- 2 

4. การวิจัย ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ตัวบงช้ีท่ี 4.1 และ 
4.2    

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 
5,6 และ 7 

3+3 

5.  การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- ตัวบงช้ีท่ี 5.1 และ 
5.2   

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 
8,9 และ 18 

2+4 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 10 
และ 11 

1+2 

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

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 12 
และ 13 

4+2 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบงช้ีท่ี 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 15 1+1 

รวม 4 18 1 + 20 23+20 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  มาตรา 34 
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ดังนั้น จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549  
ซ่ึงถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกาย
และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานนี้มีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 

1) บัณฑิตมีความรู  ความเช่ียวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู  สรางและ
ประยุกตใชความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของ
ตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมี
ดุลยภาพ 
 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ  การ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐาน
นี้มีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน 
สอดคลองกับความตองการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมีอิสระทางวิชาการ 

2.  ตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการ
ตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การ
อุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาท้ัง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของ
ชุมชนและสังคมในการจัดการความรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการท่ี
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน 
และใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวิจัยเพ่ือสรางและประยุกตใชองคความรูใหมท่ีเปนการขยายพรมแดนความรู
และทรัพยสินทางปญญาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาต ิ

3) มีการใหบริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคม
ตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และ
ประเทศชาต ิ

4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรม
ตางประเทศอยางเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

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

1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ท้ังสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน
และเทศ เพ่ือเสริมสรางสังคมฐานความรู  
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2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปล่ียนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสู
สังคมแหงการเรียนรู   
 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดาน เพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละ
แหง ดังปรากฏในตารางท่ี 5.2 
ตารางที่ 5.2  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

 
มาตรฐาน 

ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - ตัวบงช้ีท่ี 2.7 และ 3.2 ตัวบงช้ีท่ี 2.8 และตัว
บงช้ี สมศ. ท่ี 1,2,3 

และ 4 

3+4 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

    
 

 ก. มาตรฐานดาน 
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

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

 

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 12 
และ  13 

 

7+2 

 ข. มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2, 2.3, 
2.5 และ 4.3  

ตัวบงช้ีท่ี 2.1, 2.6, 3.1, 
4.1, 5.1, 5.2, 6.1  

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 
8,9,10,11,14,15,16,17 

และ 18 

13+11 

3. มาตรฐานดานการสราง 
และพัฒนาสังคมฐานความรู 
และสังคมแหงการเรียนรู 

- ตัวบงช้ีท่ี 4.2 และ 7.2 ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 5,6 
และ 7 

 

2+3 

รวม 4 18 1+20 23+20 
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เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึง
นวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ ท่ีกลาว
ขางตน ดังปรากฏในตารางท่ี 5.3 
ตารางที่ 5.3  มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 

มุมมองดานบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต 
หรือผลลัพธ 

 
รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

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

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 และ ตัว
บงช้ี สมศ. ท่ี 1,2,3,4,8,9 

และ 18 
 

7+8 

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

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 
10,11,12,13,15,16 และ 

17 
 

10+8 

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

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  
และ 2.3  

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 และ 
7.2   

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 5,6,7 
และ 14 

 

4+4 

รวม 4 18 1+20 23+20 
 
 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัด ทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม
สถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความ

4.  ตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3.  ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
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พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนด
กลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ดังรายละเอียดท่ีระบุไปแลวในบทท่ี 1 ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน 
กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีก
มาตรฐานละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  ประกอบดวยมาตรฐานยอย
ดานตาง ๆ 4 ดาน 
 1.1) ดานกายภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนท่ีดี มีหอง
ครบทุกประเภท  พ้ืนท่ีใชสอยท่ีใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ 
และเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผน     
การรับนักศึกษา ตามเกณฑพ้ืนท่ีใชสอยอาคารโดยประมาณ  รวมท้ังตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑ
มาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา 
 ท้ังนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความม่ันคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือ
ความจําเปนอยางอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 1.2) ดานวิชาการ 
                              สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความ
ตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีดี 
สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลท้ังในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
 1.3) ดานการเงิน 
                              สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ีจําแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินท่ีม่ันคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  รวมท้ังสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ       
การจัดสรร การใชจายท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมท้ังการนํารายไดไปลงทุน
ภายใตการประเมินและวิเคราะหความเส่ียง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู
ไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 
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 1.4) ดานการบริหารจัดการ     
      สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถายทอด
วิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจ
ท่ีกําหนดไว  โดยมีสภาสถาบันทําหนาท่ีกํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล   การ
บริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมท้ัง
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ี
กําหนดไว   มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุก
ระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบดวย หลักความ
โปรงใส    หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา  
 2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอยดานตาง ๆ 4 ดาน 
  2.1) ดานการผลิตบัณฑิต 
  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนท่ีมีคุณสมบัตแิละจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตไดตาม
คุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด และจัดใหมีขอสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  คณาจารยท่ีสงเสริมการจัดกิจกรรม  การพัฒนาการ
เรียนรูท้ังในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา 
 2.2) ดานการวิจัย 
                               สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัย
กับหนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ มี
ประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวาง
และกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 
 2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
                              สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ังในวง
กวางและกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและตางประเทศ  ซ่ึงอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากร
รวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ  อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การ
คนควาเพ่ือแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตาง ๆ การจัดใหมี
การศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนท่ัวไป การใหบริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการ
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ใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยท่ีใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูล
ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม 
 2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังใน
ระดับหนวยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของ
สถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู  ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะตอศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ  สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มี
วิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการ
ควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน 
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตารางท่ี 5.4 
 
ตารางที่ 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ตัวบงชี้ดาน 

ปจจัยนําเขา 
ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต 
หรือผลลัพธ รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการ
จัดการศึกษา 

    

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

และ 2.3 ตัวบงช้ีท่ี 2.1, 2.4, 2.6 ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 14 5+1 

(3) ดานการเงิน  ตัวบงช้ีท่ี 8.1 - 1 
(4) ดานการบริหาร

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

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 
12,13,15,16 และ 17 6+6 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ)  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ดาน 

ปจจัยนําเขา 
ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดานผลผลิต 
หรือผลลัพธ รวม 

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

  
 

 

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.7, 3.1และ 
3.2 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 และ 
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 

1,2,3 และ 4  
 

4+4 

(2) ดานการวิจัย ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ตัวบงช้ีท่ี 4.1และ 4.2 ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 5,6 
และ 7 3+3 

(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม  ตัวบงช้ีท่ี 5.1และ 5.2 ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 8,9 

และ 18 2+4 

(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ตัวบงขี้ สมศ. ท่ี 10

และ 11 1+2 

รวม 4 18 1+20 23+20 
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ภาคผนวก ก 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

 
หมายเหตุ 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ท้ังนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการ
ดําเนินการท่ีบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับ การเผยแพรหลักสูตรท่ีได
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงมีระบบการสอบ
ซอม อนุโลมใหปรับตัวบงช้ีในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้ 
 ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมให
ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาท่ีเปดสอน 
 ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังส้ินสุดป
การศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  
 

ภาคผนวก ข 

แบบรายงานผลการประเมิน 
 

ตาราง ส 1  :  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  1.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ   
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 16    
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 17    
ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ   
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 รอยละ 6    

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12    

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.4 มีการดําเนินการ 4 ขอ   
ตัวบงช้ีท่ี  2.5 มีการดําเนินการ 3 ขอ   
ตัวบงช้ีท่ี  2.6 มีการดําเนินการ 3 ขอ   
ตัวบงช้ีท่ี  2.7     
ตัวบงช้ีท่ี  2.8     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 1     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 2     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 3     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 4     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 14     
ตัวบงช้ีท่ี  3.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ    
ตัวบงช้ีท่ี  3.2 มีการดําเนินการ 4 ขอ    
ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ    
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ    
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 18,000 บาท    

 
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 5     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 6     

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
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ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 7     
  ตัวหาร   

ตัวบงช้ีท่ี  5.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ    
ตัวบงช้ีท่ี  5.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ    
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 8     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 9     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 18     
ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ    
ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 10     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 11     
ตัวบงช้ีท่ี 7.1     
ตัวบงช้ีท่ี 7.2     
ตัวบงช้ีท่ี 7.3     
ตัวบงช้ีท่ี 7.4     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 12     
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 13     
ตัวบงช้ีท่ี 8.1     
ตัวบงช้ีท่ี  9.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ    
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 15    นําคะแนนท่ีไดจาก

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงช้ีของทุก

องคประกอบมาบันทึก
ไว 
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ตาราง ส 2 :  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนน 
การประเมินเฉล่ีย 

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

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องคประกอบท่ี 1       
องคประกอบท่ี 2       
องคประกอบท่ี 3       
องคประกอบท่ี 4       
องคประกอบท่ี 5       
องคประกอบท่ี 6       
องคประกอบท่ี 7       
องคประกอบท่ี 8       
องคประกอบท่ี 9      ไมนําตัว

บงช้ี สมศ.
ท่ี 15 มา
คํานวณ 

องคประกอบท่ี 10       
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ 
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ตาราง ส 3 :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉล่ีย 

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

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1       
มาตรฐานท่ี 2 ก       
มาตรฐานท่ี 2 ข      ไมนําตัว

บงช้ี สมศ.
ท่ี 15 มา
คํานวณ 

มาตรฐานท่ี 3       
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมาตรฐาน 

      

 

ตาราง ส 4 :  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉล่ีย 

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

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

      

ดานกระบวนการ
ภายใน 

     ไมนําตัว
บงช้ี สมศ.
ท่ี 15 มา
คํานวณ 

ดานการเงิน       
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

      

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมุมมอง 
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ตาราง ส 5 :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉล่ีย 

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

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา 

      

(1)ดานกายภาพ       
(2)ดานวิชาการ       
(3)ดานการเงิน       
(4)ดานการบริหาร
จัดการ 

     ไมนําตัว
บงช้ี สมศ.
ท่ี 15 มา
คํานวณ 

เฉลี่ยรวมตัวบงช้ี
มาตรฐานท่ี 1 

      

2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

      

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

      

เฉลี่ยรวมตัวบงช้ี
มาตรฐานท่ี 2 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ค 
รายการขอมูลพ้ืนฐาน (CDS) ที่จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจําปการศกึษา 2553 

ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ช่ือขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 หลักสูตร ปการศึกษา 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี   
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -ระดับปริญญาเอก   

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
ขอ 3-8 

หลักสูตร ปการศึกษา 

จํานวนหลักสูตร(ท่ีไมใชวิชาชีพ)ท่ีเปดสอนท้ังหมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี   
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -ระดับปริญญาเอก   
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ช่ือขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
ขอ 3-6 หลักสูตร ปการศึกษา 

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -ระดับปริญญาเอก   

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
ขอ 3 หลักสูตร ปการศึกษา 

จํานวนหลักสูตร (ท่ีไมใชวิชาชีพ) ท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548  

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
และเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีท่ีเปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)  

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 
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- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จํานวนหลักสูตร (ท่ีไมใชวิชาชีพ) ท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552  

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑมาตรฐานสาขา วิชาชีพ (กรณีท่ีเปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)  

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข) 
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI 
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นับ 

รอบปของ
การเก็บ
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- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
ขอ 6 

หลักสูตร ปการศึกษา 
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดับการศึกษาท่ีมีความรวมมือใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตร 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
ขอ 8 คน ปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกต)ิ  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกต)ิ  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ  
- - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ 
(แผน ก) 

 

- - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ 
(แผน ข) 

 

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
- - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
(แผน ก) 

 

- - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
(แผน ข) 

 

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง (ภาค
ปกต)ิ 

 

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง (ภาค
พิเศษ) 
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- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  

ตัวบงชี้สมศ. ท่ี 
1 และ 2 

คน ปการศึกษา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการ
มีงานทํา 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับผูสําเร็จ
การศึกษา 

 

คน ปการศึกษา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) 

 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจบโดยแผน ก (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ) 

 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจบโดยแผน ข (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ) 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 

 

ตัวบงชี้สมศ. ท่ี 
2 

คน ปการศึกษา 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(แบงเปน ๒ กรณ)ี 

 

คะแนน ปการศึกษา 

- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

คน ปการศึกษา 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(แบงเปน ๒ กรณ)ี 
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คะแนน ปการศึกษา 

- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

คน ปการศึกษา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(แบงเปน ๒ กรณี) 

 

คะแนน ปการศึกษา 

- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 

คน ปการศึกษา 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ 

 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

รอยละ ปการศึกษา 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ี
ผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอย
ละฯ) 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3, 
ตัวบงช้ีสมศ. ท่ี 

14 
คน ปการศึกษา 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  
- จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี 

 

- จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท 

 

- จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท 
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- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 

 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี  
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  

รอยละ ปการศึกษา 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ. ปการศึกษา
ท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละ
ฯ) 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง รศ. และศ. ปการศึกษาท่ี
ผานมา  (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละ
ฯ) 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
ขอ ค และ 2.5 

ขอ 1 
FTES ปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)  
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)  
- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง (ภาคปกติ)  
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง (ภาคพิเศษ)  
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5 
ขอ 1 เครื่อง ปการศึกษา 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา  
จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมี
การลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 
ขอ 6 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใช
งานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต
ในระบบไรสาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ท่ีจําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ 
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ขอ 
2 หลักสูตร ปการศึกษา 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ขอ 
3 หลักสูตร ปการศึกษา 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ขอ 
4 

หลักสูตร ปการศึกษา 
จํานวนหลักสูตรท่ีมีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนการสอน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ขอ 
3 

โครงการ ปการศึกษา จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.8 
ขอ 4 ตัวบงช้ี ปการศึกษา 

จํานวนตัวบงช้ีดานการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  

จํานวนตัวบงช้ีดานการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีบรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 
ขอ 5 

คน ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

 

กิจกรรม ปการศึกษา 
จํานวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 
ขอ 3 กิจกรรม ปการศึกษา 

จํานวนกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีการนําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใช แยกตามประเภทกิจกรรม 

 

- -จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

 

- -จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- -จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
- -จํานวนกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
- -จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม  

4.1, ตัวบงช้ีสม
ศ. ท่ี. 5 คน ปการศึกษา 

จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ 

 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
ขอ 3 คน ปการศึกษา 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
ขอ 4 และตัว

บงช้ีท่ี 4.3 
บาท 

ปการศึกษา 
หรือ 

ปงบประมาณ 
หรือ ปปฏิทิน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ปการศึกษา 
หรือ 

ปงบประมาณ 
หรือ ปปฏิทิน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
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- -  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 คน ปการศึกษา 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ)  
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ)  
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ช่ือเรื่อง ปการศึกษา จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังหมด  
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 

ขอ 1 
ช่ือเรื่อง ปการศึกษา จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 
ขอ 4 

ช่ือเรื่อง ปการศึกษา จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 
ขอ 6 ช่ือเรื่อง ปการศึกษา 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

ตัวบงช้ีสมศ. ท่ี 
3 ช้ินงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระ (สารนิพนธ) ท่ีตีพิมพ (ปริญญาโท) 

 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ของวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ (สารนิพนธ)  ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน
ฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศ. หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอย
ละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบันของเจาของบทความ 
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- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
(สารนิพนธ) ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศ. หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 
และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผุเช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
(สารนิพนธ) ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมี
ช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ีสกอ. เผยแพรใน 
Website ของสํานักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
(สารนิพนธ) ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร
นั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยท่ี
ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู
ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติท่ีสกอ. เผยแพรใน 
Website ของสํานักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
(สารนิพนธ) ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 

ช้ินงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ปริญญา
โท) 

 

- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีมีการเผยแพรโดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

 

- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีมีการเผยแพรโดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 
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- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีมีการเผยแพรโดย
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

 

- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีมีการเผยแพรโดย
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับคภูมิภาคอาเซียน 

 

- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีมีการเผยแพรโดย
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับนานาชาติ (ท้ังในและนอกประเทศ) 

 

ตัวบงช้ีสมศ. ท่ี 
4 ช้ินงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธท่ีตีพิมพ (ปริญญา
เอก) 

 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ของวิทยานิพนธ ท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศ. หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอก
สถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ี
เปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศ. หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือ
วารสารระดับชาติท่ีสกอ. เผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ 
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- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล
อื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือ
บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ 
(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับ
นานาชาติท่ีสกอ. เผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
สากล ISI 

 

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี 5 ช้ินงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีตีพิมพ  
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศ. 
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยาง
นอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเช่ียวชาญใน
สาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI หรือบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศ. หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 
และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผุเช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ี
สกอ. เผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ 
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- บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับใน
ศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัย
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติท่ีสกอ. เผยแพรใน Website ของ
สํานักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 

ตัวบงช้ีสมศ. ท่ี 
5 ช้ินงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร  
- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

 

- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ 

 

- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

 

- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับคภูมิภาค
อาเซียน 

 

- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับนานาชาติ 
(ท้ังในและนอกประเทศ) 

 

ตัวบงช้ีสมศ. ท่ี 
6 

ช้ินงาน ปการศึกษา 
จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ภายนอกสถาบัน  
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ภายนอก
สถาบัน 

 

ตัวบงช้ีสมศ. ท่ี 
7 ช้ินงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของผลงานวิชาการ  
- บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
- บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  
- ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ  

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประจําปการศึกษา 2553  237 
 

 

ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ช่ือขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553 

   

- ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5 โครงการ ปการศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ  
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 

ขอ 2 โครงการ ปการศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับการเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
ขอ 3 โครงการ ปการศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับการวิจัย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
ขอ 4 

โครงการ ปการศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

 

โครงการ ปการศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับการขยายผลสูการ
ปรับปรุงรายวิชา 

 

โครงการ ปการศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับการขยายผลสูการเปด
รายวิชาใหม 

 

โครงการ ปการศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับการขยายผลท่ีใชกับการ
ตอยอดสูหนังสือหรือตํารา 

 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 
กิจกรรม

หรือ
โครงการ 

ปการศึกษา จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7 คน ปการศึกษา จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด  

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 

บาท ปงบประมาณ 
รายรับท้ังหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)  
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
งบดําเนินการท้ังหมด  

บาท 
  

ปการศึกษา คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและ
ท่ีดิน (ปการศึกษา) 

 

  
เงินเหลือจายสุทธิ  
สินทรัพยถาวร  

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 
ขอ 3  ตัวบงช้ี ปการศึกษา จํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 
ขอ 9 

ช่ือเรื่อง ปการศึกษา จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช 
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ตัวบงช้ีสมศ. 
ท่ี. 15 คะแนน ปการศึกษา คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 

 

ตัวช้ีวัดกพร. ท่ี 
4.1.3 

คน ปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศท้ังหมด  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหลีใต  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจีนกลาง  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญ่ีปุน  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาไทย  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามลายู  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอินโดนีเซีย  
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศ
อาเซียนอ่ืนๆ 

 

คน ปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศท่ีกําหนดท้ังหมด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเกาหลีใตท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเขมรท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาจีนกลางท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาญ่ีปุนท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาทมิฬท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาไทยท่ีกําหนด 
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-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาพมาท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาฟลิปโนท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษามาเลยท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษามลายูท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาลาวท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเวียดนามท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาอินโดนีเซียท่ีกําหนด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก  ง 
 

ตารางแสดงคาเปาหมายและเกณฑการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา พ.ศ.2553 
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน และโปรแกรมวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

องคประกอบ และตัวบงชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วิชา 

การ
ดําเนิน 

การ 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 6 5 ขอ 1 2-3 4-5 6-7 8 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 
2.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(ตัวบงช้ีท่ี 1 สมศ) 

70 70  รอยละ 20 40 60 80 100 

2.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   (ตัวบงช้ีท่ี 2 สมศ) 3 3  ระดับ 1 2 3 4 5 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 12 12 6 รอยละ 6 12 18 24 30 
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 12 12 12 รอยละ 12 24 36 48 60 
2 .3 .1  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (ตัวบงช้ีท่ี 3  สมศ) 

20 20  รอยละ 10 20 30 40 50 

2.3.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (ตัว
บงช้ีท่ี 4  สมศ) 

20 20  รอยละ 20 40 60 80 100 
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องคประกอบ และตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วิชา 

การ
ดําเนิน 

การ 

เกณฑการใหคะแนน 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 3 3  ขอ 1 2 3-4 5-6 7 
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 4 4  ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4 4 4 ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา 

3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 

2.8.1 การพัฒนาคณาจารย (ตัวบงช้ีท่ี 14 สมศ) 4.2 4.2  ระดับ 1.2 2.4 3.6 4.8 6 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 4 4 3 ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 5 4 ขอ 1 2 3-4 5 6 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6 6 4 ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

27,000 27,000 18,000 บาท 9,000 18,000 27,000 36,000 45,000 

4.3.1   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงช้ีท่ี 
5 สมศ)         

12 12  รอยละ 4 8 12 16 20 

4.3.2   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตัวบงช้ีท่ี 6 สมศ) 8 8  รอยละ 4 8 12 16 20 
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องคประกอบ และตัวบงชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วิชา 

การ
ดําเนิน 

การ 

เกณฑการใหคะแนน 

4.3.3   ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงช้ีท่ี 7 สมศ) 6 6  รอยละ 2 4 6 8 10 
องคประกอบที่ 5 การบริหารทางวิชาการแกสังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5 
5.2.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ การวิจัย  (ตัวบงช้ีท่ี 8 สมศ) 3 3  ขอ 1 2 3 4 5 

5.2.2   การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
(ตัวบงช้ีท่ี 9 สมศ) 

3 3  ขอ 1 2 3 4 5 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการบํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 3 3 ขอ 1 2 3 4 5-6 
6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงช้ีท่ี 10 
สมศ) 

3 3  ขอ 1 2 3 4 5 

6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงช้ีท่ี 11 
สมศ) 

4 4  ขอ 1 2 3 4 5 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 4  ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 3 3  ขอ 1 2 3 4 5 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 3 3  ขอ 1 2 3 4 5 
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องคประกอบ และตัวบงชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วิชา 

การ
ดําเนิน 

การ 

เกณฑการใหคะแนน 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 3 3  ขอ 1 2 3-4 5 6 
7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (ตัวบงช้ีท่ี 12 สมศ) 3 3  ระดับ 1 2 3 4 5 
7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (ตัวบงช้ีท่ี 13 สมศ) 3 3  ระดับ 1 2 3 4 5 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4 4  ขอ 1 2-3 4-5 6 7 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 4 4 ขอ 1 2-3 4-6 7-8 9 
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (ตัวบงช้ีท่ี 
15 สมศ) 

3 3  ระดับ 1 2 3 4 5 

องคประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด ี
10.1   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 4 4 3 ขอ 1 2 3 4 5 
10.2   ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี 
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 3 3 1 ดาน 1 - 2 - 3 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางสรุปตัวบงช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (สกอ.) 
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา  สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

องคประกอบ 

มห
าวิท

ยาลั
ย 

คณ
ะ 

โปร
แก

รม
วิช

า 

สน
อ. 

สส
ว. 

ศิล
ปะ

 

วิท
ยบ

ริก
าร 

วิจ
ัย 

ผูรวบรวมขอมูล
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  (1 ตัวบงช้ี)  

 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน         สนอ 
องคประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต  (จํานวน 8 ตัวบงช้ี)  
     2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร         สสว 

 2.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวบงช้ีท่ี 1 
สมศ) 

        สนอ,สสว 

 2.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   (ตัวบงช้ีท่ี 2 สมศ) 

        สสว 

 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก          สสว 
 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ          สสว 

 2 .3 .1  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัว
บงช้ีท่ี 3  สมศ) 

        สสว,วิจัย 
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 2.3.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (ตัวบงช้ีท่ี 4  
สมศ) 

        สสว,วิจัย 

 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน         สสว,สนอ 

 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
        สนอ , วิทย

บริการ, สสว 
 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน          สสว 
 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต          สนอ,สสว,วิจัย 
 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา         สนอ,ศิลปะ 
 2.8.1 การพัฒนาคณาจารย (ตัวบงช้ีท่ี 14 สมศ)         สสว,สนอ 
องคประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบงช้ี)  
 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร          สนอ,วิจัย 
 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา          สนอ 
องคประกอบที่  4 การวิจัย (3 ตัวบงช้ี)  
 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค          วิจัย 
 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค          วิจัย 
 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย          วิจัย 
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 4.3.1   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงช้ีท่ี 5 สมศ)                 วิจัย 
 4.3.2   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตัวบงช้ีท่ี 6 สมศ)         วิจัย 
 4.3.3   ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงช้ีท่ี 7 สมศ)         วิจัย 
องคประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (2 ตัวบงช้ี) 
 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม          วิจัย 
 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม         วิจัย 

 5.2.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือ การวิจัย  (ตัวบงช้ีท่ี 8 สมศ) 

        วิจัย 

 5.2.2   การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (ตัวบงช้ีท่ี 9 
สมศ) 

        วิจัย 

องคประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงช้ี) 
  6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          ศิลปะ 
 6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงช้ีท่ี 10 สมศ)         สนอ,ศิลปะ 
 6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงช้ีท่ี 11 สมศ)         สนอ 
องคประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบงช้ี)  
 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน         สนอ 
 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู         สนอ 
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 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ         สนอ 
 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง         สนอ 
 7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (ตัวบงช้ีท่ี 12 สมศ)         สนอ 
 7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (ตัวบงช้ีท่ี 13 สมศ)         สนอ 
องคประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบงช้ี)  
 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ         งานแผน 
องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบงช้ี)  
 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         งานประกัน 
 9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (ตัวบงช้ีท่ี 15 สมศ)         งานประกัน 
องคประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด ี
 10.1   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)         สนอ 

 10.2   ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 

        สนอ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โปรแกรมวิชาจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง 
(SAR) ปการศึกษา 2553 ผลการดําเนินงานระหวาง 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554 

2. โปรแกรมวิชาจัดสงอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ท่ี
งานประกันคุณภาพ ภายใน วันท่ี 3 มิถุนายน 2554 

3. งานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมตรวจ
ประเมินระดับโปรแกรมวิชา วันท่ี 8 มิถุนายน 2554 

4. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับโปรแกรม
วิชา ระหวางวันท่ี 13-17 มิถุนายน 2554 

5. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินท่ี
งานประกันคุณภาพ ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 

6. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะและโปรแกรมวิชาทราบ 
พรอมนําผลดังกลาวรายงานตอมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 22 มิถุนายน 2554 

7. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือจัดสงเอกสาร SAR ให
กรรมการกอนวันตรวจ
ประเมิน 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน  

แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ โปรแกรมวิชา 
ปการศึกษา 2553 
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ภาคผนวก ช 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ท่ี                  /๒๕๕๔ 
เรื่อง      แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา 

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
………………………………………….. 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสราง
ระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย
และระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ   ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศิน ี ประทุมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยโสรัจ  กายบริบูรณ  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา ดานประดิษฐ  กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย ลําใย   กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม  กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณ ี  กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย โรจนรุงศศิธร  กรรมการ 
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๙. อาจารย ดร.สุวิมล  มรรควิบูลยชัย  กรรมการ 
๑๐. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
๑๓. อาจารยศิริชัย   โสภา   กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  กรรมการ 
๑๕. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   กรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพจนีย กงตาล   กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก  กรรมการ 
๑๘. นางรัตนา   จันทนากร  กรรมการ 
๑๙. อาจารยอภินันท  จุนกรณ   กรรมการและเลขานุการ 

 
ใหคณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
๑. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพัฒนา

ดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานในการ

ประกันคุณภาพภายใน 
๓.  กํากับติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน 
๔. สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดย

ถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศร ี   กรรมการ  
๓. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ  
๔. อาจารยสมใจ   เภาดวง   กรรมการ  
๕. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชวยตระกูล  กรรมการ  
๖. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ  
๗. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการ  
๘. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีช้ัน   กรรมการ  
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๙. อาจารยอนัญญา  ทองสิมา  กรรมการ  
๑๐. นางสมรัก   เปลงเจริญศิริชัย  กรรมการ  
๑๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   กรรมการ  
๑๒. อาจารยอภินันท  จุนกรณ   กรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการดําเนินงาน  มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
๑. จัดทําแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในดานการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ

ติดตามคุณภาพ  และการประเมินตนเอง 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชกํากับ ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย 
๓.  ดําเนินการใหมีการจัดทําตัวบงช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยใหครบถวนตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.) 

๔.  ดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของหนวยงานตางๆ เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการอํานวยการ และรายงานผลกลับไปยัง  หนวยงานนั้น  เพ่ือการรับรองและปรับปรุงแกไข 

๖.  ดําเนินการใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด เปนประจําทุกป (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา) 

๗.  พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมิน
ตนเอง ใหมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อยางตอเนื่อง 

๘.  ดําเนินการใหมีการเผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย   

๙.  กําหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันเพ่ือไปสูการปฏิบัต ิ

 
   ส่ัง      ณ      วันท่ี           ๓ กุมภาพันธ   พ.ศ.      ๒๕๕๔ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                  ท่ี                    

เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
              ระดับคณะ  โปรแกรมวิชา  สํานัก  สถาบันฯ และกอง 

………………………………………….. 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง  ดังนี้ 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 
 ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยผุสดี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
 ๓.  อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
 ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
 ๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
 ๖. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
 ๗. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
 ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
 ๙. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว  กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
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 ๑๓. อาจารยณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน  กรรมการ 
 ๑๔. อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยพิมพพสุ  จวบความสุข  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยนาฎนภา  โพธิ์เรือง  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยวรชิน   ม่ังค่ัง   กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
 ๒๓. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
  ๑.   อาจารยนงนุช   ยังรอด   ประธานกรรมการ 
  ๒.   ผูชวยศาสตราจารยประวิณ พูลทรัพย  กรรมการ 
  ๓. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยจิรศุภา   ปลองทอง  กรรมการ 
  ๕. อาจารยวิภาดา   เปลี่ยนไทย  กรรมการ 
  ๖. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร   กรรมการ 
  ๗. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑. อาจารยปราณี   สีนาค   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสัมฤทธิ์   ทองสิมา   กรรมการ 
  ๓. อาจารยกันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
  ๕. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
  ๖. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
  ๗. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
  ๙. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
  ๑๐. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
  ๑๑. อาจารยลลนา   ปฐมชัยวัฒน  กรรมการ 
  ๑๒. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
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  ๑๓. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 
  ๑๔. อาจารยจันทรา   พรมปาน  กรรมการ 
  ๑๕. อาจารยณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
  ๑.   อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ  กรรมการ 
  ๓. อาจารยปยนาถ   อิ่มดี   กรรมการ 
  ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
  ๕. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
  ๖.  อาจารยภรสรัญ   แกนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
  ๑.   อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยญาณภัทร  ยอดแกว   กรรมการ 
  ๓. อาจารยศศิพัชร   จําปา   กรรมการ 
  ๔. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
  ๕. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
  ๖.   อาจารยวรากรณ  พูลสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 

๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว  กรรมการ 
๓. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
๔. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
๖. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 
๑. อาจารยการุณย   ดานประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
๓. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 
๔. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
๕. อาจารยอัญชนา   สุมาตรา   กรรมการ 
๖. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
๑. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   ประธานกรรมการ 
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๒. อาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 
๓. อาจารยอารีรัตน  ฟกเย็น   กรรมการ 
๔. อาจารยพิมพชนก  มูลมิตร   กรรมการ 
๕. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
๖. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
๑. อาจารยนเรศ   ชูดวง   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพิมพพสุ  จวบความสุข  กรรมการ 
๓. อาจารยสนธยา   โจมกัน   กรรมการ 
๔. อาจารยนาฎนภา  โพธิ์เรือง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๑. อาจารย ดร.มนูญ  จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วัฒนา  อัคคพานิช  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 
๖. อาจารยธนปพน  ภูสุวรรณ  กรรมการ 
๗. อาจารยธิดารัตน  สืบญาติ   กรรมการ 
๘. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการ 
๙. อาจารยขุนทอง   สายบุตร   กรรมการ 
๑๐. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
๑. อาจารยวิรัตน   ปนแกว   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
๓. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
๔. อาจารยปยะวรรณ  ปนแกว   กรรมการ 
๕. อาจารยวัชรพล   หงษทอง  กรรมการ 
๖. อาจารยสมโชค   เนียนไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการศูนยภาษา 
๑. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
๓. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
๔. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
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๕. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
๖. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 
๗. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
๘. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการและเลขานุการ 

คณะครุศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 

๑. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  กรรมการ 
๓. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการ 
๔. อาจารยภาวิณี   ไขกระโทก  กรรมการ 
๕. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  กรรมการ 
๖. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
๘. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชวยตระกูล  กรรมการ 
๙. อาจารยรัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการ 
๑๐. อาจารยวนัญญา  แกวแกวปาน  กรรมการ 
๑๑. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๑๒. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการ 
๑๓. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี  ศรีเอี่ยมสะอาด  กรรมการ 
๓. อาจารยดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 
๔. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 
๑. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ นพคุณ   กรรมการ 
๓. อาจารยวินัย   นุชพิทักษ  กรรมการ 
๔. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม  กรรมการ 
๕. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
๖. อาจารยยงยุทธ   ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 
๗. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๘. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการและเลขานุการ 
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  กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน   ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ  กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 
๕. อาจารยรัตนวรรณ  ลิ้มวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑. อาจารยศิริชัย โสภา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม กรรมการ 
   ๓. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
   ๔. อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพศาล สิมาเลาเตา กรรมการ 
   ๖. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท กรรมการ 
   ๙. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
   ๑๒. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการ 
   ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

๑. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมงคล รอดจันทร กรรมการ 
๓. อาจารยธานิล มวงพูล กรรมการ 
๔. อาจารยอุบลรัตน ศิริสุขโภคา กรรมการ 
๕. อาจารยรุจิราวดี ธรรมแสง กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๑. อาจารย ดร.พรพรณ อูสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ธีระศักด์ิ พงษาอนุทิน กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.สาโรจน เพชรมณี กรรมการ 
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๔. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
๕. อาจารยสุธิดา ทิพยโส กรรมการ 
๖. อาจารยปยวรรณ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๗. อาจารยพรเพ็ญ ไปเร็ว กรรมการ 
๘. อาจารยวารรัตน สานนท กรรมการ 
๙. อาจารยสุธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ 
๑๐. อาจารยผาณิต ลักษมีธนสาร กรรมการ 
๑๑. อาจารยไพโรจน โจลัตสาหกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยวนิดา ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
๑. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
๓. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
๔. อาจารยธันยนันท ศรีพันธลม กรรมการ 
๕. อาจารยธีระศักด์ิ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๖. อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ กรรมการ 
๗. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี 
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระ กาญจนสินธุ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู กรรมการ 
๖. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 
๘. อาจารยวิโรจน บัวงาม กรรมการ 
๙. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
๑๐. อาจารยสุธินันท พิเชฐพิริยะ กรรมการ 
๑๑. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยปยะพงษ ศรีรัตน กรรมการ 
๑๓. อาจารยปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ 
๑๔. อาจารยอรุณ ลูกจันทร กรรมการ 
๑๕. อาจารยบัญชา หิรัญสิงห กรรมการ 
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๑๖. อาจารยศศิลักษณ จันทรหอม กรรมการ 
๑๗. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. อาจารยสิริกันยา ไชยสาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 คณะวิทยาการจัดการ 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน  กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
   ๗. อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  กรรมการ 
   ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยพิมพนารา  พิบูลยจิระกานต  กรรมการ 
   ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ 
   ๑๕. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการ 
   ๑๖. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๑๗. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการ 
   ๑๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
   ๑๙. อาจารยบุษบงค สุวรรณ กรรมการ 
   ๒๐. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๒๑. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
   ๒๒. อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
   ๒๓. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๔. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
   ๓. อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธิ์แกว  กรรมการ 
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   ๔. อาจารยอรพินท   บุญสิน   กรรมการ 
   ๕. อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
   ๑. อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
   ๔. ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชัย สหกุลบุญญรักษ กรรมการ 
   ๕. อาจารยวิมลรัตน ศรีรัตนกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
   ๑. อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ 
   ๓. อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
   ๔. อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
   ๕. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๖. อาจารยอัฎศณ ี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
   ๗. อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
   ๘. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
   ๙. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกร ี แกวมณี กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.แสงแข บุญศิริ กรรมการ 
   ๔. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๕. อาจารยพงษสันต์ิ ตันหยง กรรมการ 
   ๖. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
   ๗. อาจารย ดร.ดาริน โพธิ์ต้ังธรรม กรรมการ 
   ๘. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
   ๙. อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ 
   ๑๐. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ 
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  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
   ๑. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนพล ฐานาริยชัย กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
   ๑. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญช ี
   ๑. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน กรรมการ 
   ๓. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๔. อาจารยปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
   ๕. อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
   ๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศิน ี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 
   ๕. อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
   ๖. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช กรรมการ 
   ๗. อาจารยวีรศักด์ิ นาชัยดี กรรมการและเลขานุการ 
  คณะพยาบาลศาสตร 

๑. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิร ิ กรรมการ 
๕. อาจารยวิไล ตาปะส ี กรรมการ 
๖. อาจารยกรวรรณ สุวรรณสาร กรรมการ 
๗. อาจารยศิริพร ฉายาทับ กรรมการ 
๘. อาจารยวันเพ็ญ แวววีรคุปต กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาววารีรัตน สามบุญลือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 สํานักงานอธิการบด ี
  กรรมการระดับสํานัก 

๑. นางรัตนา   จันทนากร  ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  กรรมการ 
๓. นายศิวฤกษ   สุขชอย   กรรมการ 
๔. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
๕. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญา   อินทรแหยม  กรรมการ 
๗. นางสาวศิริกันยา  ถมทองคํา  กรรมการ 
๘. นางสาวยุวดี   รวนลอย   กรรมการ 
๙. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กรรมการกองกลาง  
๑. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนันทนภัส  ประสพสุข  กรรมการ 
๓. นางอารีรัตน   บุตรแกว   กรรมการ 
๔. นางวงษเดือน   กวยสกุล   กรรมการ 
๕. นางรัตนา   ยังจิรวัฒนชัย  กรรมการ 
๖. นางนิตยา   ธนศักด์ิกุล  กรรมการ 
๗. นายสุปญญา   สุสวัสด์ิทองคํา  กรรมการ 
๘. นางสาวธนวันต  มนคล้ํา   กรรมการ 
๙. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวศิริกันยา  ถมทองคํา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กรรมการกองนโยบายและแผน 
   ๑. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
   ๓. นางสาววัญวิริญจ  แจงพลอย  กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุวรรณา  บอยกระโทก  กรรมการ 
   ๕. นางสาวตรีทิพ   ศรีเพ็ชรพันธุ  กรรมการ 
   ๖. นางจันทกานต   ภาตินทุ   กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๑. นายศิวฤกษ   สุขชอย   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา  ทองสิมา   กรรมการ 
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   ๓. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
   ๔. นางสาวกฤตนัน  สายสวาท  กรรมการ 
   ๕. นายเอนก   ลลิตวสุภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กรรมการระดับสํานัก 

๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู กรรมการ 
๔. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
๖. นายอํานาจ ชางเขียว กรรมการ 
๗. นางสาวเขมิกา ศูนยกลาง กรรมการ 
๘. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๙. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการ 
๑๐. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานหองสมุด 
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น กรรมการ 
๔. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๕. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการ 
๖. นายเทพฤทธิ์ ต้ังฤทัยวานิชย กรรมการ 
๗. นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนผล กรรมการ 
๘. นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล กรรมการ 
๙. นางเอมรัศน เอี่ยมพิทักษพร กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. อาจารยเสว ี เหลือบุญชู ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๓. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ้ม กรรมการ 
๔. นายอรรณพ นันยา กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม  ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.มนตร ี  วิวาหสุข   กรรมการ 
   ๔. อาจารยแกวใจ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
   ๕. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
   ๖. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
   ๗. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ  วาราชะนนท  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวนาฎถยา  แดงเย็น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารยพจนีย  กงตาล   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา  ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นางจรรยา   รมเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  กรรมการระดับสถาบัน 

๑. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม กรรมการ 
๓. อาจารยอภินันท จุนกรณ กรรมการ 
๔. นางชุตินันท สาแกว กรรมการ 
๕. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการ 
๖. นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย กรรมการ 
๗. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการ 
๘. นางสาวนิลภวิษย ทับทอง กรรมการ 
๙. นายพิมลศักด์ิ พ่ึงพันธ กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการงานวิจัยและพัฒนา 
๑. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม กรรมการ  
๓. อาจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว กรรมการ 
๔. นางชุตินันท สาแกว กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ 
  ๑. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ่ม กรรมการ 
  ๓. อาจารยอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ กรรมการ 
  ๔. อาจารยไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการ 
  ๕. อาจารยปริพัส ศรีสมบูรณ กรรมการ 
  ๖. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการ 
  ๗. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

๑. อาจารยอภินันท จุนกรณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง กรรมการและเลขานุการ 

โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้
 ๑)  กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอดคลอง
กับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 
 ๒)  วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓)  กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
 ๔)  เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นกัศึกษา เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
 ๕)  สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
 ๖)  จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง  
 ๗)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   สั่ง      ณ      วันท่ี             ๓                  กุมภาพันธ     พ.ศ.      ๒๕๕๔ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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