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ความสัมพันธและความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐาน
การศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1                        
คุณลักษณะของคนไทยที่

พึงประสงคทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐานที่ 2                                         
แนวทางการจัด

การศึกษา

มาตรฐานที่ 3                                         
แนวทางการสรางสังคม
แหงการเรียนรู/สังคม

แหงความรู

มาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการการ

อุดมศึกษา

มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน

มาตรฐาน
การ

อุดมศึกษา

หลักเกณฑ
กํากับ

มาตรฐาน
รวมถึงกรอบ 

TQF

มาตรฐาน
การ

อุดมศึกษา
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กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๓
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ความหมายในกฎกระทรวงฯ

“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา

“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําซึ่งกระทํา
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
((องคการมหาชนองคการมหาชน) ) หรือผูประเมินภายนอกหรือผูประเมินภายนอก
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ความหมายในกฎกระทรวงฯ (ตอ)

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา 
กระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังเสนอแนะ
มาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา 
กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา การจัดระบบและโครงสราง การวางแผน และการ
ดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
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วิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ใหใชแนวปฏิบัติดังตอไปนี้

(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดจัด
ใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 
โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสาน
กับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ
จัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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วิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตอ)

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในประกันคุณภาพภายในเพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบภายใตกรอบ
นโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดกําหนด

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและใหมีระบบและ
กลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการผลิต
บัณฑิต ดังตอไปนี้บัณฑิต ดังตอไปนี้
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วิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตอ)

(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย
(ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น
(จ) อุปกรณการศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ 

นักศึกษา
(ซ) องคประกอบอื่นตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เห็นสมควร
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วิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตอ)

ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมี
ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ี
เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยาง
นอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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มาตรฐานสําหรับประเมินคุณภาพภายนอก

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
(๔) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
มาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจากมาตรฐานท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ให
สํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี
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กรณีไมผานเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก

ขอ ๔๐ ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา ผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน 
ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลท่ีไมผาน
เกณฑมาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น 
และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพและดําเนินการตามแผน เพ่ือขอรับการประเมินใหม
ภายในสองปนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมินคร้ังแรก
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นําไปสูการสรางความมั่นใจแกสังคมวาไดจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

เปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ในดาน

การเรียนการสอน

การวิจัย

การบริการวิชาการแกสังคม

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม



ตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ. 
ปการศึกษา 2553



องคประกอบ ปการศึกษา 
2550-2552

ปการศึกษา 
2553

องคประกอบที่ 1 2 1
องคประกอบที่ 2 13 8
องคประกอบที่ 3 2 2
องคประกอบที่ 4 5 3
องคประกอบที่ 5 4 2
องคประกอบที่ 6 1 1
องคประกอบที่ 7 9 4
องคประกอบที่ 8 2 1
องคประกอบที่ 9 3 1

รวม 41 23



ปการศึกษา 
2550-2552
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เกณฑการประเมิน

2550-2552 2553
เกณฑมาตรฐาน ขอ และ ระดับ ขอ
เกณฑการประเมิน 3 ระดับ 5 ระดับ
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ประเภทตัวบงชี้

ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มีคะแนนตั้งแต     
1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอ
กรณีไมมีการดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่
จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน

ตัวบงชี้เชิงปริมาณ
กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 
โดยเปนคาตอเนื่อง มีจุดทศนิยม
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เกณฑการประเมินในภาพรวม

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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คําชี้แจงในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แตละ
สถาบันอุดมศึกษาจะตองใชตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการ
ประเมินคุณภาพ

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา และหนวยงานท่ีมีการเรียนการสอน
ใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ท่ีจะนําไปใชใหสอดคลองกับ
บริบท โครงสราง และระบบการบริหาร และปรับขอความใน
ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของ
หนวยงานท่ีรับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ท่ี 7.1 การประเมิน
สภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมิน
กรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน



สวนงาน จํานวนตัวบงช้ี
คณะ 23
บัณฑิตวิทยาลัย 15
วิทยาลัยนานาชาติ 9
สถาบันวิจัย 3 สถาบัน 11
สํานักทะเบียนและประมวลผล 8
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10
สํานักหอสมุด 8
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
สํานักบริการวิชาการ 9
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 8
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คําชี้แจงในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

 การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา 
ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 1.1 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 และตัวบงชี้ท่ี 8.1 
สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ใน
กรณีเชนนั้นจะตองระบุใหชัดเจนและตองประเมินในรอบ
ปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณ
ท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. 
ใหใชรอบปตามท่ี สมศ. กําหนด

 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และ
บุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังป
การศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา



22

คําชี้แจงในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

 นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือ
บุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังป
การศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย

 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับ
ระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 

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

นับได
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องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
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ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(ปงบประมาณ)

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไป
มักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบัน ควร   
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้
เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ 
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําป 
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ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(ปงบประมาณ)

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลา
ในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ีถายทอดแผน    
กลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตาม
กลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตอง
ดําเนินการในปนั้น ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมาย
ของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือ
หัวหนาโครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียด
และทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
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ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(ปงบประมาณ)

1. การจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงาน 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสวนงาน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลอง
กับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 
2554)  

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานไปสูทุก
หนวยงานภายใน
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ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(ปงบประมาณ)

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน    
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

กรณีสถาบัน/สํานัก
เกณฑมาตรฐานขอ 3 ปรับเปน “มีกระบวนการแปลงแผน

กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป ครบตามพันธกิจ
หลักของสวนงาน”
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ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(ปงบประมาณ)

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และ
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4   
พันธกิจ
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ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(ปงบประมาณ)

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอคณะ
กรรมการบริหารประจําสวนงานเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอคณะ
กรรมการบริหารประจําสวนงานและคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําสวนงานเพ่ือพิจารณา (ใหความเห็น)

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
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ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(ปงบประมาณ)

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3  

ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
4 หรือ 5 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ
6 หรือ 7 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

8  ขอ
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องคประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 )



ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา

(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา



ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว  

(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน

(9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 
3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม  
ตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้
และทุกหลักสูตร
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 
30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1และ ง)

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก 

ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตร
ทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา 
แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปด
ดําเนินการแลว

2. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาใน 
ปการศึกษานั้น ๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

เกณฑทั่วไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2   ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

3   ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4  ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ

2   ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการดําเนินการครบ 
5 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑ
การประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ

2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5
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ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
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ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
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ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวอยาง 
คณะ ก. มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิด
เปนรอยละ 45 

แปลงเปนคะแนนเต็ม 5 ไดดังนี้
=   45   5

60
=  3.75
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ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวอยาง 
คณะ ก. มีคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา (รอยละของ
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบ
ดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในป
กอนหนาปท่ีประเมิน) เทากับ รอยละ 10

แปลงเปนคะแนนเต็ม 5 ไดดังนี้
=   10   5

12
=  4.17



47

ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑ
การประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ

2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
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ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 
ขึ้นไป หรือ

2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
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ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ

2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
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ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดาน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
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ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
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ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
3 หรือ 4 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ
5 หรือ 6 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

7 ขอ
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ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงาน
แกนักศึกษาทุกปการศึกษา

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
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ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยาง
นอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน
เร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ
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ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3

ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
4 หรือ 5 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ

 6 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

7 ขอ
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ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
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ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
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ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
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ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3

ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
4 หรือ 5 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ

6 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

7 ขอ
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ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
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ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสวนงาน
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ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงาน

จากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะ
กลุม ค 1)

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความ
จากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
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ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

เกณฑทั่วไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2   ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

3   ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4  ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ

2   ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการดําเนินการครบ 
5 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 
1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสวนงาน

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จที่
ชัดเจน
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ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับ
การยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงาน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและ
เอกชน



68

ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 3

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณให

ศิษยเกา
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ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ  
1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา
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ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3

ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
4 หรือ 5 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ

6 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

7 ขอ
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ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา
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ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา
ตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
3 หรือ 4 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

6 ขอ
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องคประกอบที่ 4

การวิจัย
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ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนใน
การคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผาน
กระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและ
ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม
จําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
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ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสวน
งาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
กับการจัดการเรียนการสอน

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงาน เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค
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ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสวนงานอยางนอยในประเด็นตอไปนี้

-  หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ

-  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน

การวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย

-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor)
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ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 
และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสวน
งาน
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ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
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ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

เกณฑทั่วไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ   

4 หรือ 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

6 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

7 ขอ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ   

4 หรือ 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

6 ขอ

มีการดําเนินการครบ 7 
ขอตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจ
ได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ   

อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) 
ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏใน
บัญชีรายช่ือที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ หรือ 
วารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI)
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

 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 หรือในฐานขอมูล
สากลอ่ืน ๆ ท่ีเปนท่ียอมรับในศาสตรนั้น ๆ หรือ
วารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อ
ปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพรโดยสํานักงานฯ
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

 การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผู
ประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ 
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

 การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) 
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย 
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศ
อยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

เกณฑทั่วไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ   

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ   

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการดําเนินการครบ 5 
ขอตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(ปงบประมาณ)

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนก

เปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
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ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(ปงบประมาณ)

1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน

1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
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ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(ปงบประมาณ)

2. เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา

2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
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ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(ปงบประมาณ)

2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน

2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
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ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(ปงบประมาณ)

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือ
บุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป
การศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย

หมายเหตุ : 
 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา 

และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
 ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษา

หรือปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
 การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะ

วิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวนจํานวนเงินตามที่
คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน
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องคประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแกสังคม
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ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอน

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัด
ในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใช
บริการ
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ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

การบูรณาการ (Integration)
หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงค
ที่สําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความ
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึง
การดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบ
การจัดการ ผลการดําเนินการมีความเช่ือมโยงกันเปน
หนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
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ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของสวนงาน

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม
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ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสวนงานและเผยแพรสู
สาธารณชน
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ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 6

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ
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ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ
5 หรือ 6

ขอ 
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องคประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ
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ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ 
บริหารประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับ
ของสวนงาน

1. คณะกรรมการบริหารประจําสวนงานปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาสวนงาน

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสวนงานไปยังบุคลากรใน  
สวนงาน
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ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ 
บริหารประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับ
ของสวนงาน

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 
เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน
เต็มตามศักยภาพ

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย

7. คณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานประเมินผลการ
บริหารงานของสวนงานและผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
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หลักธรรมาภิบาล

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
5) หลักความโปรงใส (Transparency) 
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) 
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
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ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ 
บริหารประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับ
ของสวนงาน

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3

ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
4 หรือ 5 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ

 6 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

7 ขอ
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ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหา
แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด
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ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge)

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ี
ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
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ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ  

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

 4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

5 ขอ
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ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู

กรณีสถาบันวิจัย ที่ไมมีพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
 เกณฑมาตรฐานขอ 1 ปรับเปน “มีการกําหนดประเด็น

ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงานอยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจดานการวิจัย”

 เกณฑมาตรฐานขอ 2 ปรับเปน “มีการกําหนด
บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1”
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ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู

กรณีสํานัก ที่ไมมีพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย

 เกณฑมาตรฐานขอ 1 ปรับเปน “มีการกําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน”

 เกณฑมาตรฐานขอ 2 ปรับเปน “มีการกําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1”
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ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตาม

พันธกิจของสวนงาน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอก

ท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด
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ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

ระบบสารสนเทศ หมายถึง 

ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการ
ประมวลผล รวมท้ังการวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศ
ในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับ
สารสนเทศ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการ
ตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณตาง ๆ เปน 
เคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมี
ไดหลายระบบ ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะ
ดานในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป
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ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

กรณีสถาบัน ที่ไมมีพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ปรับเปน “มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของสวนงาน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ”

กรณีสํานัก ที่ไมมีพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ปรับเปน “มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของสวนงาน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ”
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ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ  

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

 4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

5 ขอ
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ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสวนงาน จาก
ตัวอยางตอไปนี้

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
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ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงขอกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 

และดําเนินการตามแผน
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ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสวนงานและคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
3 หรือ 4 

ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

6 ขอ

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณ
รายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความ
ปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอ
ความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันใน
การควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 
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องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ
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ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (ปงบประมาณ)

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ  
ของสวนงาน

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ 
การจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน   
แตละพันธกิจและการพัฒนาสวนงานและบุคลากร

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงาน
ตอคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานอยางนอยปละ 
2 คร้ัง
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ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (ปงบประมาณ)

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสวน
งานอยางตอเนื่อง

6. มีการตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการตัดสินใจ
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ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (ปงบประมาณ)

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

6 ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

7 ขอ
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องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสวนงานตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของ   
สวนงาน
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ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยจัดทําในรูปแบบ
รายงานการประเมินตนเอง 2) เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สวนงาน และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงาน

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้



134

ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงาน

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสวนงานหรือมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมรวมกัน

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน
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ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

กรณีสถาบัน/สํานัก ที่ไมมีพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
เกณฑมาตรฐานขอ 7 ปรับเปน “มีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงาน”
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ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

แนวปฏิบัติท่ีดี 
หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให
องคการประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตาม
เปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ 
มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู
และประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช
ประโยชนได 
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ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ  
4 หรือ 5 

หรือ 6 ขอ

มีการ
ดําเนินการ
7 หรือ 8

ขอ

มีการ
ดําเนินการ 

9 ขอ



(ราง)
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

สําหรับการประเมินรอบสาม

ระดับสถาบัน และ ระดับคณะ
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ประเภทของตัวบงชี้

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน
 ดานคุณภาพบัณฑิต
 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
 ดานการบริการวิชาการแกสังคม
 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

๑๕

ตัวบงช้ีอัตลักษณ ๓
ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม ๒
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ตัวบงชี้พื้นฐาน

หมายถึง ตัวบงช้ีที่ สมศ. ประเมินภายใตภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดตัวบงช้ี และเกณฑการ
ประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาตองมีและ
ปฏิบัติได ซ่ึงสามารถช้ีผล/ผลกระทบไดดี และมีความ
เช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนการ
พัฒนามาจากรอบแรกและรอบที่สอง ประกอบดวย ๖ 
ดาน ๑๕ ตัวบงช้ี 
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ตัวบงชี้พื้นฐาน

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน ประกอบดวย ๖ ดาน ๑๕ ตัวบงชี้ ดังน้ี
ดานคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้
ดานการบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  ประกอบดวย  ๑ ตัวบงชี้

นํ้าหนัก รอยละ นํ้าหนัก รอยละ ๕ ๕ ทุกตัวบงชี้ทุกตัวบงชี้
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ตัวบงช้ีที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป

เกณฑการใหคะแนน  

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ 
คะแนน
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ตัวบงช้ีที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

เกณฑการใหคะแนน  

    ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต 

(คะแนนเต็ม ๕)
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ตัวบงช้ีที่ ๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ 

คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
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เกณฑการประเมิน 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๑๒๕ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอย
รอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของ
เจาของบทความ
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เกณฑการประเมิน 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๒๕ บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ 
(Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอย
รอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากตางประเทศ
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เกณฑการประเมิน 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๕๐ บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชี
รายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของ
สํานักงานฯ
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เกณฑการประเมิน 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๗๕ บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร
น้ันนอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือบทความจาก
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ 
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสาร
ระดับนานาชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ

๑.๐๐ บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
๐.๑๒๕ มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการ

จัดการแสดง (performance) ระดับสถาบัน (จัดโดย
สถาบันการศึกษา)

๐.๒๕ มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับนอกสถาบัน (หอศิลป)

๐.๕๐ มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับชาติ

๐.๗๕ มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับภูมิภาค (อาเซียน ๑๐ 
ประเทศ)* 

๑.๐๐ มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับนานาชาติ
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ตัวบงช้ีที่ ๔ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพ

     
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานตีพิมพ                                         
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก        ๑๐๐

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ 

๕ คะแนน
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ตัวบงช้ีที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

        ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัย                                  
หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร   X ๑๐๐

    อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ 
คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

กลุมสาขา ๕ คะแนน

วิทยาศาสตรสุขภาพ ๒๐

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๐

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐
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ตัวบงช้ีที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
                 ที่นําไปใชประโยชน                X ๑๐๐
    อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ 
๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
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ตัวบงช้ีที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่
           ไดรับการรับรองคุณภาพ                X ๑๐๐
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ๓ ปยอนหลัง

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ 
๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
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ตัวบงช้ีที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
๐.๒๕ - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติ 
๐.๕๐ - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ
๐.๗๕ - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ

๑.๐๐ - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ
และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการ
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ตัวบงช้ีที่ ๘ การนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือ การวิจัย

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน
๒. มีการตอยอดสูบทความวิชาการ
๓. มีการตอยอดสูหนังสือหรือตําราหรืองานวิจัย
๔. มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาใหม
๕. มีการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

มีการปฏิบัติ 
๑ ขอ

มีการปฏิบัติ 
๒ ขอ

มีการปฏิบัติ 
๓ ขอ

มีการปฏิบัติ 
๔ ขอ

มีการปฏิบัติ 
๕ ขอ
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ตัวบงช้ีที่ ๙ การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวน

รวมของชุมชน/องคกร
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๓. ชุมชน/องคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเน่ือง
๔. ชุมชน/องคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร

๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือ
ชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
มีการปฏิบัติ 

๑ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๒ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๓ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๔ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๕ ขอ
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ตัวบงช้ีที่ ๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
มีการปฏิบัติ 

๑ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๒ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๓ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๔ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๕ ขอ
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ตัวบงช้ีที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย 
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมี

การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร ไมต่ํา

กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

มีการปฏิบัติ 
๑ ขอ

มีการปฏิบัติ 
๒ ขอ

มีการปฏิบัติ 
๓ ขอ

มีการปฏิบัติ 
๔ ขอ

มีการปฏิบัติ 
๕ ขอ
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ตัวบงช้ีที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา
สถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
๑. สภากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของ

สถาบันอุดมศึกษา
๒. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 

(หมายรวมถึงระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติของหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ)

๓. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และมีผลการ
กํากับติดตามการประเมินอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด อยาง
นอย ๒ ครั้งในรอบวาระการดํารงตําแหนง

๔. สภาสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแล
ใหสถาบันดําเนินงานภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น

๕. ผลการประเมินสภาสถาบันจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
การสรรหาอยางเปนระบบไดคะแนนไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
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ตัวบงช้ีที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา
สถาบัน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
มีการปฏิบัติ 

๑ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๒ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๓ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๔ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๕ ขอ



161

ตัวบงช้ี ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการเผยแพร วิสัยทัศน นโยบายของผูบริหาร
๒. สรางการมีสวนรวมโดยการรับฟงความคิดเห็น เชน การจัด

ประชุมบุคลากรทั้งองคกร อยางนอย ๒ ครั้ง ตอปการศึกษา
๓. มีการเผยแพรผลการตรวจสอบดานบุคลากร การเงิน สถานที่ 

ครุภัณฑและการบริหารความเสี่ยง
(ทั้งชีวิตและทรัพยสินของนิสิต นักศึกษา คณาจารยและ
บุคลากร) โดยผูตรวจสอบภายนอกตอสาธารณชน 

๔. มีการเผยแพรผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
สถาบัน

๕. ผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่มาจากการสรรหา
อยางเปนระบบไดคะแนนไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
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ตัวบงช้ี ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
มีการปฏิบัติ 

๑ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๒ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๓ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๔ ขอ
มีการปฏิบัติ 

๕ ขอ
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ตัวบงช้ี ๑๔ การพัฒนาคณาจารย

การวัดคุณภาพอาจารย พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการ เนื่องจากเปนเร่ืองสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของ
ผูเรียน รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการ
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารย
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําให
สถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล
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ตัวบงช้ี ๑๔ การพัฒนาคณาจารย

         วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย ๒ ๓ ๔

ผูชวยศาสตราจารย ๓ ๔ ๕
รองศาสตราจารย ๔ ๕ ๖
ศาสตราจารย ๕ ๖ ๗

วิธีการคํานวณ

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา

      อาจารยประจําท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ 
จากคะแนนเต็ม ๗ คะแนน
เปน ๕ คะแนน 
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ตัวบงช้ีที่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด

   ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน 
อุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
ยอนหลัง ๓ ป ทั้งน้ี สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ 
(เน่ืองจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน 
- ประเมินป ๒๕๕๔ ใชคะแนนประเมิน ๑ ป คือ ป ๒๕๕๓ 
- ประเมินป ๒๕๕๕ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ป คือ ป ๒๕๕๔ 
และ ๒๕๕๓ 
- ประเมินป ๒๕๕๖ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ป คือ ป ๒๕๕๕, 
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
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ตัวบงชี้อัตลักษณ

หมายถึง ตัวบงช้ีที่ สมศ. ประเมินเอกลักษณ ปรัชญา 
นวัตกรรม จุดเดน ลักษณะพิเศษ โดยสถาบันอุดมศึกษา
เปนผูระบุและเลือกดําเนินการตามจุดเดนของสถาบัน 
โดยผานการอนุมัติจากสภาสถาบัน และแจงใหสมศ.
ทราบลวงหนา



167

ตัวบงชี้อัตลักษณ

ตัวบงช้ีที่ ๑๖  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของการดําเนินการของจัดต้ังสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาเลือกตัวบงชี้ ๒ ตัว โดยตัวบงชี้ท่ีเลือกมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการ
พัฒนาประเทศ
๒) สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม
สถาบันท่ีเปนจุดเนน และ 
๓) สะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติของสถาบัน อุดมศึกษา 
ท้ังนี้ ตัวบงชี้ท่ีเลือกตองเปนตัวบงชี้ท่ีเปนผลผลิตและผลลัพธ
จากการดําเนินงานของสถาบันและผานความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน
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ตัวบงช้ีอัตลักษณ กลุม (ข) และ (ค๒) ประกอบดวย ๖  
ตัวบงชี้ยอย กําหนดใหสถาบันเลือกดําเนินการ ๒ ตัวบงชี้

ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี้ยอย นํ้าหนัก

(รอยละ)
๑๖.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญา

ทองถิ่น
๕

๑๖.๑.๒ การสืบสานโครงการพระราชดําริ ๕
๑๖.๑.๓ การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕
๑๖.๑.๔ มีหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ๕
๑๖.๑.๕ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูของนักศึกษา ๕
๑๖.๑.๖ การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค ๕
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ตัวบงช้ีอัตลักษณ กลุมสถาบัน (ค๑) และ (ง) 
ประกอบดวย ๖  ตัวบงชี้ยอย กําหนดใหสถาบันเลือก
ดําเนินการ ๒ ตัวบงชี้

ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี้ยอย นํ้าหนัก

(รอยละ)

๑๖.๒.๑ ผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาที่นําไปใช
ประโยชน

๕

๑๖.๒.๒ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร

๕

๑๖.๒.๓ งานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติ ๕
๑๖.๒.๔ ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ ๕
๑๖.๒.๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล ๕
๑๖.๒.๖ มีศูนยความเปนเลิศ ๕
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ตัวบงชี้อัตลักษณ (ทุกกลุมสถาบัน)

ตัวบงช้ีที่  ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน
นํ้าหนัก รอยละ ๕
คําอธิบาย

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สะทอนจุดเดนและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนา
ประเทศ
๒) สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่เปน
จุดเนน 
๓) สะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี จุดเนนและจุดเดนที่เปน
ผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันน้ันตองผานความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
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ตัวบงชี้อัตลักษณ (ทุกกลุมสถาบัน)

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
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ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

หมายถึง ตัวบงชี้ที่ สมศ. ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยสถาบันเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกัน
แกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป 
โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหา
สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ การสงเสริม
และสืบสานโครงการมาจากพระราชดําริ / รักชาติ บํารุงศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย / สุขภาพ / คานิยม จิตสาธารณะ / 
ความคิดสรางสรรค / ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ / นโยบายรัฐบาล / 
เศรษฐกิจ / การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน / 
พลังงานสิ่งแวดลอม / อุบัติภัย / สิ่งเสพติด / ความฟุมเฟอย / 
การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุข ความปรองดอง /  
ฯลฯ



173

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

ตัวบงช้ีที่ ๑๘   ผลการช้ีนําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
นํ้าหนัก รอยละ ๑๐
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เร่ือง จากประเด็นเร่ืองที่
ชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ อาทิ ความรักชาติ บํารุง
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิด
สรางสรรค ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอม
รับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพ
ติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุข ความ
ปรองดอง ฯลฯ

ทั้งน้ี ประเด็นเร่ืองที่ชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการในแตละเร่ืองน้ัน กําหนดใหมีคา
นํ้าหนักของตัวบงชี้ รอยละ๕
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ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
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การพัฒนาคุณภาพเปนกระบวนการที่มุงเนนใหเกิดการเรียนรู  การพัฒนาคุณภาพเปนกระบวนการที่มุงเนนใหเกิดการเรียนรู  
และเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  และเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  

ไมใชโครงการเฉพาะกิจไมใชโครงการเฉพาะกิจ
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Q & A


