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คํานํา 

 

 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 เลมน้ี เปนฉบับปรับปรุงจากคูมือประกันคุณภาพ

การศึกษาฯ ในป 2555 ซึ่งยังคงความสอดคลองในเร่ืองของตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินฯ ท่ีเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งไดทบทวนองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในใหมีความทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  จึงไดมีการปรับปรุงเน้ือหาในบางสวนของคูมือ

ประกันคุณภาพการศึกษาฉบับน้ีใหมใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตน โดยหวังวาคูมือเลมน้ีจะเปน

แนวทางใหคณะวิชา ฝายและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในระบบประกัน

คุณภาพอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

อยางไรก็ตาม หากทานเห็นวาคูมือเลมน้ียังมีส่ิงใดท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

แกกองประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําไปแกไขปรับปรุงตอไป เพ่ือมุงสูเปาหมายปลายทางของการดําเนินงานรวมกัน 

คือ การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพระดับสากลและสามารถขอรับรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ (Thailand Quality Awards) ตอไป 
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              รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
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คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556                             มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

 

บทที่ 1 

หลักการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

 

 

1.1 ประวัติความเปนมาของระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจัดตั้งข้ึนตามเงื่อนไขมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติหอการคา (พ.ศ.2509) โดยมี

วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงการคนควาวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ การดําเนินการตามภารกิจดังกลาวมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาวปจจัย ท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ  คือ 

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตางกันมากขึ้นซึ่งจะกอใหเกิดผลเสีย

แกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว 

2. สถาบันการศึกษามีการแขงขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตมากขึ้น 

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองมีการ สรางความมั่นใจใหแกสังคม ในการผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ พัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพ่ือใหไดการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 

4. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาผูจางงาน 

ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5. สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีมีความโปรงใส (Transparency) และความรับผิดชอบ 

สามารถตรวจสอบได (Accountability) 

6. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พรอมท้ังไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปจจัยดังกลาวสอดคลองกับประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดให 1) สถานศึกษา

ทุกแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน 2) มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ี

พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และประเมินผลการจัดการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

โดยในหมวดท่ี 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไดระบุในมาตรา 47 ใหสถานศึกษามีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกรวมท้ังมาตรา 48 ท่ีใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งในเร่ืองดังกลาวน้ัน

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยซึ่งมีปณิธานท่ีมุงในการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพทางดานวิชาชีพและมีความเปนเลิศ

ทางดานธุรกิจ ไดเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปนกิจกรรมท่ีตองมีและดําเนินการอยางจริงจังเพ่ือ
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เสริมสรางมาตรฐานการศึกษาใหเปนท่ียอมรับในระดับสากลและสามารถแขงขันกับนานาชาติไดและสรางความเชื่อมั่น

และความมั่นใจในผลผลิตทางวิชาการแกสังคม นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯ ยังมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือใหมีความพรอมสําหรับการตรวจสอบและประเมินโดยบุคลากรหรือหนวยงานภายในองคกร และนํา

ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมเศรษฐกิจของ

ประเทศและประชาคมโลกอีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือการตรวจสอบและประเมินโดยหนวยงานภายนอก

องคกรตอไป 

 ป พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานดานการประกันคุณภาพและจัดใหมีการประเมินคณะวิชา

ตาง ๆ โดยใชเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ และแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ

ตอสภามหาวิทยาลัยฯ  

 ป พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยฯ ไดเร่ิมมีการจัดสัมมนาใหแกผูบริหารอาจารย และบุคลากร เพ่ือใหตระหนักถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏิบัติท่ีถูกตองในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาในหนวยงาน ทําใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯเกิดความตื่นตัวในเร่ืองของการประกันคุณภาพการศึกษา และใน

วันท่ี 23 เมษายน 2544 มหาวิทยาลัยฯไดตั้งหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  

 กุมภาพันธ 2545 มหาวิทยาลัยฯไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินงานมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือดําเนินการ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ยังคงมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

อยางตอเน่ือง 

พฤษภาคม 2546 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและคณะ อนุกรรมการจัดทําเอกสาร

และรวบรวมหลักฐานขึ้นเพ่ือใหการประกันคณุภาพเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาและระดับหนวยงานใหทุกคณะวิชาและ

หนวยงานตางๆไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใตกรอบองคประกอบ 9 ดาน 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

     มีนาคม 2547ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2546โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวชิาและหนวยงาน รวมท้ังไดเชิญผูทรงคุณวุฒภิายนอกจากหลากหลายสาขาวิชาเปน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยฯท้ังน้ีเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือองคกรภายนอก และไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการศึกษา

ตนเองการเตรียมตัวเพ่ือรับการตรวจสอบโดยองคกรภายนอกอีกหลายคร้ัง 

 มิถุนายน 2547 สํานักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ไดดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังในระดับสถาบัน คณะวิชาและระดับหนวยงานรอบท่ี1 ระหวางวันท่ี 19  

มิถุนายน ถึงวันท่ี  24 กรกฎาคม 2547 จากน้ันมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยวาจา ใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ คณาจารย หัวหนาหนวยงาน และบุคลากรท้ังหมด รับทราบท่ัวกันในวันท่ี 24 สิงหาคม 2547  

 ตุลาคม  2548  ไดจัดใหมีการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรองตราสัญลักษณ Q-MARK ภาคการคาและการบริการ 

ซึ่งเปนการแสดงถึงการเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพในการใหบริการ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีความ

รับผิดชอบตอลูกคา  ผูบริโภคและสังคม   โดยมีผลตั้งแต 17 มกราคม  2549 ถึง 16 มกราคม  2551  
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 มกราคม 2551 ไดจัดใหมีการตรวจประเมินเพ่ือตออายุตราสัญลักษณ Q-MARK ภาคการคาและการบริการ   ซึ่ง

เปนการแสดงถึงการเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพในการใหบริการ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ   และมีความรับผิดชอบ

ตอลูกคา  ผูบริโภคและสังคม โดยมีผลตั้งแต 16 มกราคม  2551 ถึง 16 มกราคม 2553 

 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดรับรางวัล 1 ใน 8 สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน ประจําปการศึกษา 2550 ตามโครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550-2551 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) การตัดสินดังกลาวไดพิจารณาจาก

มาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในเกณฑการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการ

ประเมินคุณภาพ กระบวนการดําเนินงานท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี รวมถึงจุดเดน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ซึ่งประกาศไว ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) วามหาวิทยาลัยไดรับการรับรองในระดับสถาบัน ระดับกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี 

การจัดการ การทองเท่ียว และเศรษฐศาสตร กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 28 

สิงหาคม 2550 และประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 

1 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เปนสถานศึกษาท่ีมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานประจําป 2551-2552 ประเภทดีเดน ตามโครงการประกวดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 0  จากสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาท่ีแสดงความจํานงเขารวมโครงการท้ังส้ิน 37 แหง เปนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 

33 แหง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 4 แหง  1ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร เซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ 

 

1.2 หลักการสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ

รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักตอไปน้ี 

1) หลักของเสรีภาพทางวิชาการและความเปนอิสระ ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  

2) สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานระดับสาขาวิชา/คณะวิชา/ศูนย/ฝายฯ/

มหาวิทยาลัยฯ                                  

3) กําหนดหลักและแนวปฏิบัติรวมกัน โดยจัดใหมีหลักเกณฑกลางและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งหนวยงานระดับตางๆ   ใชเปนแนวทางได 

4) มหาวิทยาลัยฯ เปนผูดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสาขาวิชา 

และคณะวิชา หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา 

5) สงเสริมใหมีสวนรวมท้ังภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพ 

6) เผยแพรผลการดําเนินงาน และประกันคุณภาพการศึกษาสูสาธารณชน 

ท้ังน้ี ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
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1. เปนระบบท่ีมีการดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยใหขอมูลผลการดําเนินงานเปนขอมูล

ปอนกลับ เพ่ือแกไขขอบกพรองในการดําเนินการ และสงเสริมผลงานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมพ้ืนฐานในการ

พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยการวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบประเมินผล 

และการปรับปรุง 

• การวางแผน หมายถึง การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคในการดําเนินงาน วิธีการ และข้ันตอนท่ี

จําเปน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ท้ังน้ีเปาหมายท่ีกําหนดตองเปนไปตามนโยบายวิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ  การวางแผนในบางดานอาจจําเปนตองกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางาน หรือเกณฑมาตรฐานตางๆ ไป

พรอมกันดวย ขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานน้ีจะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะจะใชเปนเกณฑในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนหรือไม 

• การปฏิบัติการ หมายถึง การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว โดยจําเปนตองศึกษาขอมูลและ

เงื่อนไขตางๆ ของสภาพการณท่ีเกี่ยวของ ท้ังโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือจัดใหมีการฝกอบรมกอนปฏิบัติจริง การ

ปฏิบัติงานตองเปนไปตามแผน วิธีการและข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว และจะตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานไวดวย เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินการขั้นตอไป 

• การตรวจสอบประเมินผล  หมายถึง กิจกรรมเพ่ือประเมินผลวามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม มี

ปญหาเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานหรือไม  เพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของงานตอไป 

ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบดวยวาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังน้ีเพ่ือ

ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน 

• การปรับปรุง หมายถึง กิจกรรมท่ีมีขึ้นเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นหลังจากไดตรวจสอบแลว การปรับปรุง

อาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก การ

ปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานท่ีตางไปจากเดิม เพ่ือใหมีความสมบูรณ และคุณภาพเพ่ิมขึ้น

ดวย 

2. เปนระบบท่ีพิจารณาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  แยกออกเปน 3 สวน คือ 

• ปจจัยนําเขา (Context/Input) 

• กระบวนการดําเนินงาน (Process) 

• ผลการดําเนินงาน (Output/Outcome/Impact) 

3. เปนระบบท่ีมีการประกันคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน   โดยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ ท้ังน้ีโดยมีการกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑท่ีมีผลตอคุณภาพ โดยมีมาตรฐานท่ี

เหมาะสม และเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

4. เปนระบบท่ีมีการควบคุมตนเอง โดยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนหลักในระดับสาขาวิชา/คณะวิชา หรือหนวยงานท่ี

เทียบเทา และพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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แผนภูมิท่ี 1.1  องคประกอบหลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

1.3. คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใชตวับงชี้คณุภาพทุกตัวในการ

ประเมินคุณภาพ 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และหนวยงานท่ีมีการเรียนการ

สอนใหสถาบันพิจารณาตวับงชี้ท่ีจะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และระบบการบริหาร และปรับขอความใน

ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของหนวยงานท่ีรับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ท่ี 7.1 การประเมินสภา

สถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมินกรรมการประจําคณะวชิาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน 

3) การประเมินทุกตัวบงชีเ้ปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 1.1ตัวบงชี้ท่ี 4.3 และตัวบงชี้ท่ี 8.1 สถาบัน

อาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ในกรณีเชนน้ันจะตองระบุใหชดัเจนและตองประเมินในรอบปงบประมาณ

อยางตอเ น่ือง  โดยใช  พ .ศ .ของปงบประมาณท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน  สําหรับตัวบงชี้ของ  สมศ .

ใหใชรอบปตามที่  สมศ .  กําหนด  

 
 
 

 
การประกันคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยฯ  

การประเมินคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมคุณภาพภายใน 

วางแผน 

ตาม 

เปาหมาย 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

 
จัดทําขอเสนอแนวทางในการ   

ปรับปรุงและสงเสริม 

การประกันคุณภาพภายใน เพื่อ

การตรวจประเมินคุณภาพ

 

 

สนับสนุนการแกไขจุดออน 

ที่พบจากการประเมิน 

คุณภาพภายใน และภายนอก 

 

นําผลมา

ปรับแผน 

เปาหมาย 

เก็บขอมูล 

SWOT 

ดําเนิน 

งาน 

ตามแผน 

ประกันคุณภาพภายในโดยคณะวิชา/หนวยงาน 
ประกันคุณภาพภายนอก                                                  
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4) อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปการศึกษา ซึ่งมี

หนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษานักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือ

บุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 

 

1.4. คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 

ระดับอุดมศึกษา 

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดตัวบงชี้เปน 3 กลุม คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 ขอ 38 ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และครอบคลุมหลักเกณฑในเร่ืองตอไปน้ี คือ 1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภท

การศึกษา 2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ และ 4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน ดังจะเห็นความสอดคลองตาม ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

กลุมตัวบงชี ้ ตัวบงชี ้
มาตรฐานตามกฎ

กระทรวงฯ 

กลุมตัวบงชี ้

พ้ืนฐาน 

ดานคุณภาพบัณฑิต ผลการจัด

การศึกษา 

และการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ป 

2. คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
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กลุมตัวบงชี ้ ตัวบงชี ้
มาตรฐานตามกฎ

กระทรวงฯ 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน การบริหาร 

จัดการศึกษา 13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

14. การพัฒนาคณาจารย 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การประกัน

คุณภาพภายใน 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

กลุมตัว

บงชี้อัต

ลักษณ 

16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 

 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
ผลการจัด

การศึกษาและการ

จัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถาบัน 

กลุมตัวบงชี้

มาตรการ

สงเสริม 

18. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 

 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๑ ภายใน

สถาบัน 

 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๒ ภายนอก

สถาบัน 

 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ท่ีประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้และ

เกณฑการประเมินบนพ้ืนฐานท่ีทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธและผลกระทบไดดี และมีความ

เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง กลุมตัวบงชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนพันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละ

สถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง กลุมตัวบงชี้ ท่ีประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐซึ่งสามารถ

ปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยมีเปาหมายท่ีแสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ 

การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การนอมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง การสงเสริมความ

รวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริมดานส่ิงแวดลอมพลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ และ

ความประหยัด รวมท้ังการแกปญหาสังคม อาทิ ความขัดแยง อุบัติภัย และส่ิงเสพติด เปนตน 

ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณา 

1) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใชผลการดําเนินงานยอนหลังกอนการประเมินตามลักษณะ 

ของตัวบงชี้ คือ 
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 (1.1) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ ใชผลการดําเนินงาน 3 ป กอนปท่ีประเมิน เชน หากสถาบันไดรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกป พ.ศ. 2554 รายงานการประเมินตนเองตองรายงานขอมูลของปการศึกษาหรือปปฏิทิน พ.ศ. 2551, 

2552 และ 2553 กรณีไมมีขอมูลยอนหลังครบ 3 ป ใหใชขอมูลลาสุดท่ีมี 

 (1.2) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ใชผลการดําเนินงาน 1 ป กอนปท่ีประเมิน 

2) ขอมูลผลการดําเนินงานสวนใหญใชตามปการศึกษา ยกเวนบางตัวบงชี้มีการจัดเก็บขอมูลตามปปฏิทินใหใช

ขอมูลตามปปฏิทิน 

วิธีการนับ 

การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร บทความจากผลงาน 

วิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เทาน้ัน สวนบทความ

จากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปนบทความฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) เทาน้ัน 

การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพร ใหนับตามปปฏิทินหรือปการศึกษา 

อยางใดอยางหน่ึงตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณีท่ีบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรค

ท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา 1 คร้ัง ใหนับไดเพียง 1 ผลงาน ท้ังน้ีจะนับเมื่อบทความจาก

ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือเผยแพรไปแลว 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันท่ีนําผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาท่ีใชจะเปนตามปปฏิทิน 

หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหน่ึงตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูลในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใช

ประโยชนท่ีแตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนท่ีไมซ้ํากัน 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร

ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมี

ระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพและผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน 

ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการตีพิมพเพียงคร้ังเดียวตองานวิชาการ 1 ชิ้น 

การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอในแตละปการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนข้ึนไป ใหนับเปน 1 คน 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 

- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 

 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 3 ป 

ระดับคณะ 

นําผลการดําเนินงานของคณะเปนรายปมาใชในการคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

ตัวตัง้ของปท่ี 1 + ตัวตั้งของปท่ี 2 + ตัวตั้งของปท่ี 3 

ตัวหารของปท่ี 1 + ตวัหารของปท่ี 2 + ตัวหารของปท่ี 3 
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ระดับสถาบัน 

 นําผลการดาํเนินงานของทุกคณะเปนรายปมาใชในการคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณดงัน้ี 

ตัวตัง้ของปท่ี 1 (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวตัง้ของปท่ี 2 (ผลรวมทุกคณะ) + ตวัตั้งของปท่ี 3 (ผลรวมทุกคณะ) 

ตัวหารของปท่ี 1 (ผลรวมทุกคณะ) + ตวัหารของปท่ี 2 (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวหารของปท่ี 3 (ผลรวมทุกคณะ) 

 

 การคํานวณคาคะแนน 

 การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดาํเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงาน 

ท่ีกําหนดเปน 5 คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตวัเทียบในการคาํนวณคาคะแนน ดังน้ี 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
X 5 

ผลการดําเนินงานท่ีกําหนดเปน 5 คะแนน 

 

 

1.5. นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้ 

 

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด เปนกระบวนการจัด

การศึกษาท่ีตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูและพัฒนาความรูไดดวยตนเองหรือรวมท้ังมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริง

ของการทํางานมีการเชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกตใชมีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด

วิเคราะห สังเคราะหประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆนอกจากน้ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ โดยสะทอนจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอท่ีสนใจ

ในขอบเขตเน้ือหาของวชิาน้ันๆรูปแบบการจดัการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนา

ความรู และ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอยางเชน 

1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 

2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 

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 สารสนเทศการจัดสรรทรัพยากร การ

ปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณา

การท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละ

องคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหน่ึงเดียวอยางสมบูรณ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และ

บทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings)โดยมีกอง



                                                                           ห น า  | 10 
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556                             มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมิน

บทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 

และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง

บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวชิาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25และมีผูประเมินบทความท่ี

เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากตางประเทศ 

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือ

เปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม 

ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผล

อยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควาท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือ

ดนตรีอันเปนท่ียอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์

ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานท่ี สนับสนุนการวิจัยและตอ

หนวยงานท่ีตนสังกัด 

3) นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 

4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 

7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ 

8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 

9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและ

รับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุง
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษาและตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ 

คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอ

นักศึกษาและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอสังคม 

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศกึษาท้ังปการศึกษา ท่ีมี

ตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจยัหรือนักวิจยั 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึงนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ

จํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 

ระบบทวิภาค  - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา (18 หนวยกิตตอ

ภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :ลงทะเบียน 24 

หนวยกิตตอปการศึกษา  (12 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค  - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา (15 หนวยกิตตอภาค

การศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา (10   หนวย 

  กิตตอภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังน้ี 

1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา

ลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

SCH = Σ  

เมื่อ = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

= จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 

 

 

F TES =  

 

 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันไดมีการคํานวณเปน

ภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิไดนับวาการสอน

ดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตาม

เปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ 

SCH 

จํานวนหนวยกติตอปการศกึษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 
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หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอก

สามารถนําไปใชประโยชนได   

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคม

ผูปกครองผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ 

ศิษยเกา นายจางสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องคการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลกฎระเบียบ องคการท่ีใหเงินสนับสนุนผูเสียภาษีผู

กําหนดนโยบายผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

สถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส

และภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแต

ละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชีเ้พ่ือวดัระดบัความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ

มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ีถายทอดแผน

กลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตอง

ดําเนินการในปน้ันๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คา

เปาหมายของตัวบงชี้ เหลานั้นรวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ  งบประมาณในการ

ดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ

อ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวยปจจัยนําเขากระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดองคกร หนวยงาน 

หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล รวมท้ังการวิเคราะหเพ่ือ

จัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือ

การตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอรรวมท้ังอุปกรณตางๆ เปน เครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศในองคกรมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะ

ดานในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให

เปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพรโดยสํานักงานฯหรือวารสารวิชาการ ท่ีมี่ชื่อปรากฏอยูใน

ฐานขอมูล Thai-Journal Citation IndexCentre (TCI) 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลเชน ฐานขอมูล Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social SciencesCitation Index, Art and Humanities Citation Index) 

หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ียอมรับในศาสตรน้ันๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดย
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร

โดยสํานักงานฯ 

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไปหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการ

มหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม 

นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานน้ีมี

ความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือหาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การ

ปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตนหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังน้ี 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ

ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน ท่ีมีภารกิจ

คลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติ

ราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน 

รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิคและเคร่ืองมอืการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงาน

และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสราง

ความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนได

สวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ี

กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึก

ในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือ

กระบวนการตางๆและสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสได

เขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง

รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวน

ราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ(ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมี

อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดย
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มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิม

ผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปน

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชาย

หรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง

เปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะ

กลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความ

วาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

หลักสูตรสาขาวิชาชพี หมายถึง รายวิชาและประสบการณท้ังหมดท่ีผูเรียนตองศึกษาเพ่ือใหไดรับการรับรองจากสภาหรือ

องคกรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย 

อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปการศึกษา ซึ่งมี

หนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา

เพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

(Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre(TCI) หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติรวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการระดับชาติ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ

บทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ 

และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

(Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social 

Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ี

ยอมรับในศาสตรน้ันๆ หรือวารสาร วิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร

ระดับนานาชาติ รวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ

และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
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ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอย

ละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากตางประเทศ 

งานสรางสรรค หมายถึง เปนงานท่ีเสริมสรางความรู ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา 

หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรืองานท่ีแสดงความกาวหนาทางวิชาการ 

เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือ

แสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชาน้ัน รวมท้ังส่ิงประดิษฐ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบท่ีมีคุณคาและ

เปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ (พิจารณาเฉพาะกลุมสาขากลุมสาขาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลปตามการแบงกลุม 

ISCED(International Standard Classification of Education) ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร) เชน มหาวิทยาลัยท่ีเปนกลุมวิจัย 

ท่ีเปดสอนเกี่ยวกับกลุมสาขาศิลปกรรมศาสตรควรทําการวิจัยท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิจัยขามวัฒนธรรม (International 

relation, cross cultural) หรือการวิจัยเพ่ือฟนฟูภาพลักษณของประเทศ สวนมหาวิทยาลัยราชภัฎก็อาจเนนเร่ืองการ

อนุรักษวัฒนธรรมไทยการประยุกตหรือนําศิลปวฒันธรรมไปใช การอนุรักษวถิีชีวติแบบไทย การคิดวิธีการใหมๆ  ขึ้นมา เชน

สูตรอาหาร ทารํา เปนตน จะตองไดรับการรับรอง Certify จากแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือไดกอน 

งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน หรือส่ิงประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี ท่ีเปนผลงาน

วิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ี

ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกรสมาคมท่ีเกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน หรือส่ิงประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี ท่ีเปนผลงาน

วิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับนานาชาติอยางเปนระบบและเปน

วิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกรสมาคมท่ีเกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนํามาใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตองสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน

รูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใช

จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีดังน้ี 

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ืองตางๆทีทําใหคุณภาพ

ชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุขดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปนขอมูลการ

ประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาส่ิงประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่ง

กอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

งานศิลปะมีประโยชนทางออม คือ เปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข 

เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล (มีการศึกษาและการประเมินไว) 
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หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน 

หมายถึง หนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน พรอมท้ังระบุผล

ของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติและนานาชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 

ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ท่ีผานกระบวนการกล่ันกรองและ

ไดรับการรับรองคุณภาพแลวผลงานทางวิชาการท่ีเปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือ

หนังสือ (Books) ตองเปนผลงานท่ีผานกระบวนการกล่ันกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูท่ีสะทอนมุมมอง แนวคิดเชิง

ทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในสาร

สารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหาท้ังหมดของรายวิชาหรือ

เปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ีเกี่ยวของ และสะทอนใหเห็น

ความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอานท่ัวไป โดยไม

จําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ีจะตองเปน

เอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด 

และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ และ/หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวเน่ือง 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 

Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ

และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal)  ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชนฐานขอมูล ISI Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 

หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตรน้ันๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ใหเปนวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร 

อาจารย หมายถึง อาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญาจางกับ

สถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปการศึกษา 
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วิธีการนับ 

การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review เทาน้ัน 

สวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ัน สามารถนํามานับไดเฉพาะท่ีเปน Full 

Paper เทาน้ัน ท้ังน้ีใหนับบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําท้ังหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีท่ีบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรค

ท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา 1 คร้ัง ใหนับไดเพียง 1 บทความ/ผลงาน ท้ังน้ีจะนับเมื่อ

บทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพ/ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลาย

ลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทาน้ัน 
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บทที่ 2 

องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน  มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

 

องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวทิยาลัย ประจําปการศึกษา 2556 มี

ทั้งหมดจํานวน 12  องคประกอบ  55  ตวับงชี้   จะประกอบไปดวย  

1) องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

2) มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

3) ตัวบงชี้ทีส่ะทอนถึงอตัลกัษณและเอกลกัษณของมหาวทิยาลัย 

4) ตัวบงชี้ทีส่ะทอนถึงกระบวนการหลัก และผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน  

ตัวบงชี้ 1.1 :   กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธบิายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามพัีนธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพ่ือใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความ

เปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ัน สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและ

แผนดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัต

ลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ท้ังน้ี เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับ

ความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน

สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยูแลวตั้งแตเร่ิมตน 

สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม หาก

เหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณท่ีเปล่ียนไปควรเปนการกําหนดปรัชญา

หรือปณิธาน รวมกันท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวม

ใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนดรวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน พระราชบัญญัติ

สถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยทํา
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ตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด 

อยางไร หากมีประเด็นท่ีไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสูความสําเร็จท่ีพึงประสงค 

ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค(objective) คณะกรรมการ

ควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสูการ

กําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีสถาบันกําหนดควรผานการ

ประชาพิจารณรวมกันจากท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความ

รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมายของกลยุทธ และมี

การกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ 

2.2  มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและมีการมอบหมายอยาง

เปนทางการ 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตาม

กระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําปท้ัง 4 พันธกิจ 

คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

4.1 มีการจัดทําตัวบงชี ้(KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ท่ีจะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังน้ี ควรจัดทําพรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตามตัวบงชี้เขามามีสวน

รวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกัน

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจเพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานและสราง

ความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม 

6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ังและรายงาน

ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไมและควรมีการรายงานผล

การดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหน่ึง ๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม

เปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 
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7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

กับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินท่ีไดบรรจุเขาวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมผูบริหารสถาบันและท่ีประชุมสภา

สถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมา และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.   มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันและไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจน

สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 -  2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)  

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

3. มีกระบวนการเปล่ียนแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4  พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4  พันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอ

ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและ

สภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ    

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ    

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

8 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

8 ขอ 8 ขอ 
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การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางกัลญา โอภาสเสถียร 

เบอรโทรภายใน  6383 

อีเมล kunlaya_opa@utcc.ac.th 

ชื่อ  รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วฒันา 

เบอรโทรภายใน 6399 

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 

คําอธิบาย 

 อัตลักษณ หมายถึง บุคลิก ลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 

ตัวบงชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

ประเด็นการพิจารณา 

1.   มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา

สถาบัน 

2.   มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ   

3.     ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5  

4.   ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 

5.   ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัต

ลักษณ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ เชน โล

รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 

หมายเหตุ  

1. คณะและสถาบันมีอัตลักษณเดียวกันโดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดาํเนินการแยกหรือดาํเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

3. กรณีท่ีคณะดาํเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใช

ผลการประเมินของสถาบัน 
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การคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะดาํเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดาํเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับ

สถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีท่ีคณะดาํเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี  

เบอรโทรภายใน 6388  

อีเมล ekathip_soo@utcc.ac.th  

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399  

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลกัษณ 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมนิท้ังหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุม

ทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี  

1.  ปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษารวมท้ังแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงาน

ประจําปของสถานศึกษาท่ีไดรับการความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2.   แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

3.   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและ

ผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน 

4.   ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิตหรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 

หมายเหตุ 

1.  คณะและสถาบันมีอัตลักษณเดียวกันโดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2.  คณะจําดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

 เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 
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3.  กรณีท่ีคณะดาํเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดําเนินงานดวย โดย

ใชผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะดาํเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดาํเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับ

สถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีท่ีคณะดาํเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี  

เบอรโทรภายใน 6388  

อีเมล ekathip_soo@utcc.ac.th  

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399  

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

คําอธิบาย 

 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหน่ึงของ

สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน  จุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดย

ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ   

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีเกิด

ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนดและไดรับ

การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

เปาหมายป 2556  เปาหมายป 2557 

5 คะแนน 5 คะแนน 
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 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ  จุดเนน  หรือจุดเดนของสถาบัน 

2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป  รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลองกับเอกลักษณ  จุดเนน  หรือจุดเดน

ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและ

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ  จุดเนน  หรือจุดเดนของสถาบันท่ีกําหนด  หรือผลการดําเนินงานและ

ผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ  จุดเนนหรือจุดเดนของสถาบันท่ีไดรับการยอมรับ 

4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ เชน โล

รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 

หมายเหตุ  

1. เอกลักษณของคณะอาจเหมือนหรือแตกตางหรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได ท้ังน้ีตองผานความเห็นชอบจาก

สภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใช

ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะกาํหนดเอกลักษณเหมือนกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมนิจะพิจารณาขอมูลใน

ระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีท่ีคณะกาํหนดเอกลักษณไมเหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี  

เบอรโทรภายใน 6388  

อีเมล ekathip_soo@utcc.ac.th  

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399  
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องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ

ความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน

เปาหมายป 2556  เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 
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หลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหาร

หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรและกําหนด

หนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณา

หลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชาน้ัน ๆ ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด 

การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาน้ัน ๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมี

ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือไมนอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว 

ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชาน้ัน ๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและ

ผูประกอบการท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานเพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบท่ีสถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการ

บริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และ

นําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรท่ีไม

สอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตรท่ีองคความรูลาสมัยไม

เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเร่ืองผานการอนุมัติของคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี

สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

รวมท้ังแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนนิงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ

หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตองดําเนินการใหเปนไปตาม

เกณฑฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
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3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ีสะทอนการดําเนินการตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ท้ังในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตาม

ตัวบงชี้ท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน 

3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ

และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ท้ังน้ี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกร

วิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือ

องคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลา

อยางตอเน่ือง 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและ

อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ท้ังน้ี อาจ

เปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาท่ีมีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

โดยเฉพาะ 

4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑท่ีกําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพ่ือ

วัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาติเพียงใด 

4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของแตละหลักสูตร โดยอาจจัดทําเปน

แบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอ

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี

หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินท่ีไดจาก

ขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุก

หลักสูตร 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ

ประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให

ประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก

สภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ี

จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแต

ละป ทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ี

จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ

การประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

 

หมายเหตุ : 

1.  การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป

การศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ

ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

2.  การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปการศึกษาน้ัน ๆ และนับท้ัง

นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร 

หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวนิธิมา สังคหะ 

เบอรโทรภายใน 6344  

อีเมล  nitty4755@yahoo.com   

ชื่อ ผศ.4ดร.บุหงา  โปซิว 

เบอรโทรภายใน 6899 

อีเมล  bunga_pos@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 2.2 : อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาใน

สัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน :  

แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5   

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  

 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 

 

 

 

 

 

 

  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก 

x100 

            จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

 

 

 

หมายเหตุ : 

1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน 

ท้ังน้ี อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ี 

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.  การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีทีมีอาจารย

บรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

3.  คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

รอยละ 30 รอยละ 30 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  นางสาวนีรนาท จุลเนียม 

เบอรโทรภายใน  6897 

อีเมล elove_mylove293@hotmail.com 

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399 

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือนําไปใชในการ

เรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงาน

ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน :  

แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้น 

รอยละอาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก                                       

                                                                                                   x 5 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนท่ีได = 

 

 

หมายเหตุ : 

1.  การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

รอยละ 35 รอยละ 35 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  นางจฑุาพัทธ จันทรแดง 

เบอรโทรภายใน 6897 

อีเมล chuthapatt_cha@utcc.ac.th 

ชื่อ  รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วฒันา 

เบอรโทรภายใน 6399 

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

                                                                                                                       x 5 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

จํานวนอาจารยประจาํท่ีมดีํารงตาํแหนงทางวิชาการ                                                       

                                                                           x 100 

จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด 
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ตัวบงชี้ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย

อยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับ

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมีบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ 

ดังตอไปน้ี 

1 .1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพ่ือใช

ในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

มีทัศนคติท่ีดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอกและภายในสถาบัน 

1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ท้ังสายอาจารยและสาย

สนับสนุน เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีสถาบันการศึกษากําหนด และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนา

งานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความตองการน้ีได ขอมูลเกี่ยวกับ

ความสามารถ (competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับตาง ๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมให

ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะท่ีดี 

เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอ่ืน ๆ 

การเขาศึกษาในโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน ในรอบปท่ีผาน

มา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพ่ือการปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล 

ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรมรวมท้ังการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงาน

ในสถาบัน 

1.4 ขอมูลการวิเคราะหจดุแข็ง จุดออน ดานทรัพยากรมนุษยวามปีระเด็นใดบางท่ีควรมีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุง

แกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหได

อาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีสถาบันวางแผนไว 

2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (jobdescription) การระบุ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมท้ังความสามารถ (competencies ) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 
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2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน 

(career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา – ออกของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนว

ทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของตําแหนงงานท่ีกําหนด 

รวมท้ังติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ การ

เอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เชน มีการติดตาม

ขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุน

และชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน

กระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืน ๆ 

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานท่ีไดรับรางวัลท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

3.4  มีระบบพ่ีเล้ียง โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและสนับสนุนอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตาง ๆ 

3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือ

ในการทํางาน มีชองทางการส่ือสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังระหวาง

ผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและพัฒนางานรวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออก

กําลังกายในรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนดานสถานท่ีออกกําลังกายสนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแล

สุขภาพ 

4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรูและทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนด

แนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากร

สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการ

ติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปน

เคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เปนตน 

5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง 
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6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน 

สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของ

แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือ

เปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

และคาเปาหมายน้ันควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไป

ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 

เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 

6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : 

หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของ

คณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิง

ประจักษอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 
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การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

7 ขอ 7 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  นางสาวนฤมล  จินดากจิประเสริฐ 

เบอรโทรภายใน  6034 

อีเมล naruemol_jin @utcc.ac.th 

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารยลักขณา เศาธยะนันท, 

นายพงษศกัดิ์  พรณัฐวฒุิกุล 

เบอรโทรภายใน 6899 และ 6030 

อีเมล Luckhana_sao @utcc.ac.th, 

phongsak_por@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 2.5 : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน 

โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียน เชน ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หองสมุดและแหลง

การเรียนรูอ่ืน ๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมี

สภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน ส่ิงแวดลอมในสถาบัน หอพัก

นักศึกษา หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 

2.   มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา

ทุกปการศึกษา 

3.  มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน 

หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

4.  มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืน ๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา 

ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไป

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 

หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตาง ๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช wifi 

กับสถาบันดวย 
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2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตองเทียบเปน FTES ของ

ระดับปริญญาตรี 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

7 ขอ 7 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นายอชิรวิทย  เหลืองวิไล  

เบอรโทรภายใน  6280 

อีเมล  achirawit_loe@utcc.ac.th 

ชื่อ นายปรเมศ  สงแสงเติม 

เบอรโทรภายใน  6298 

อีเมล  porames_son@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึง

ความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรู

ของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวจิัยโดยอิสระในรูปโครงการวจิัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียน

ในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

แนวปฏิบัติที่ดี: 

1.    มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลาย สามารถตอบสนองความ

ตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกตางและวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน เนนให

ผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดวิเคราะห การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหา

ความรู รวมท้ังการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด

วิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 

mailto:porames_son@utcc.ac.th
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1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม 

สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 

1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละรายวิชา และมีการ

ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชาระบุรายละเอียดใน

หัวขอตอไปน้ีเปนอยางนอย 

- จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จส้ินแลว โดยเนนพฤติกรรม

ท่ีเปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการใหคําปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวงัท่ีจะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน 

และการประเมินผลการเรียนรูในดานตาง ๆ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเน้ือหาท่ีจะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือเน้ือหาน้ัน ๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ีใชประกอบการเรียนการสอน รวมท้ัง

แหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 

- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจาก

แหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการ

สังเกตการณ เปนตน 

2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกท่ีพบผูเรียน 

2.3  การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ังในระหวางภาคการศึกษา(formative evaluation) และ

เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง

ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษา

หรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 

3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และ

การปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชนภายนอกในดานวิชาการ

หรือวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการท่ีทันสมัย 

การดําเนินการน้ีอาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา 
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นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานท่ีภายนอกสถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงาน

ในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน 

5.  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยางตอเน่ือง ในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนท่ีผานมา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอน

และกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด 

อยางไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณการจัดการเรียนการสอน

ระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยางตอเน่ือง 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อส้ินภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยในทุกรายวชิาและมีการประเมนิคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณและส่ือสนับสนุนการ

เรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และส่ิงพิมพในหองสมุด 

เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวชิาในภาคการศึกษาถดัไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของ

ผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางไร 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีตอไปน้ี 

- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ 

-ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจาก

ผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนท่ีเกี่ยวของ หรือเสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับท่ี

สูงขึ้น 

- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียนปจจุบัน และผูท่ีกําลังจะสําเร็จ

การศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระตามหลักเกณฑและกรอบเวลาท่ีกําหนดทุกปการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ

ผูเรียน / ของผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระและของผูใชบัณฑิตอยางตอเน่ือง 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

2.   ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี)กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอก

หองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
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4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวชิา 

ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตาม

ผลการประเมินรายวิชา 

หมายเหตุ : 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษายกเวนรายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ 

เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน 

2. งานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันท่ีไดพัฒนาขึ้น

และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

7 ขอ 7 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ น.ส.ประภัสสร วัทสัน, น.ส.นีรนาท จุลเนียม 

เบอรโทรภายใน 6897 

อีเมล pduangto@hotmail.com 

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารยลักขณา เศาธยะนันท 

เบอรโทรภายใน  6890 

อีเมล luckana_sao@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 

ประกอบดวย 2 สวน  คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ

คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก 

mailto:luckana_sao@utcc.ac.th
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ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทัน

วิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีเนนการวิจยั ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด 

โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี: 

1.    มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.1   คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให

ไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดยนําขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจําเปน และเหมาะสมกับ

สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของ

หลักสูตรท่ีตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระดับทองถิ่นระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย มีการกําหนดเปน

เปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูท่ีรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและ

รวมกันพัฒนานักศึกษา 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรและนําขอมูลจากผลการ

สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร 

โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีกําหนดเพ่ือใหผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปน

ภาระหนาท่ีท่ีตองพัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจําเปนของรายวิชาน้ัน ๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรู

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ

อาจารยท่ีจะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษการจัดการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา 

และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนรวมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน เนนการประเมินตาม

สภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูขั้นสูงใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
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หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูท่ีใช

วิจัยเปนฐาน 

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการ

สอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ 

3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนรูจัก

แสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเวบ็ไซตเพ่ือใหนักศกึษาและอาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูป

ของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice)เพ่ือใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกท่ี ทุกเวลา 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ระชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศให

นักศึกษารับรู 

4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน 

4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือ

ระดับนานาชาติอยางนอย 1 คร้ังในระหวางการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการ

ใหท่ีประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา และจัดกิจกรรม

อยางตอเน่ือง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน โดยมีการ

ประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล

ทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  น.ส.นิธิมา สังคหะ, น.ส.ประภัสสร วัทสัน 

เบอรโทรภายใน 6344  

อีเมล nitty4755@yahoo.com 

ชื่อ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุหงา โปซิว 

เบอรโทรภายใน 6899 

อีเมล apussadee@gmail.com 

 

ตัวบงชี้ 2.8 :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพ

บัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมท่ีสถาบันจัดใหกับนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง

ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้

และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ี

กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดย

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 

1.  การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการ

ภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป) 

mailto:apussadee@gmail.com
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2.  หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติ

ท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

กําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นายอดศิักดิ์  ทามวง 

เบอรโทรภายใน   6922 

อีเมล adisak_bk@hotmail.com 

ชื่อ รองศาสตราจารยขนิษฐา  จติชินะกุล 

เบอรโทรภายใน   6902 

อีเมล khanita_jit@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

คําอธิบาย 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ท่ีไดงาน

ทําหรือมีกิจการเปนของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตท่ี

สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน 

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจําเพ่ือเล้ียงชีพตนเอง

ได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูท่ี

เปล่ียนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทาน้ัน 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 

หมายเหตุ 

 ไมนับรวบบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว ผูท่ีศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูท่ีเกณฑทหาร 

 

 

mailto:khanita_jit@utcc.ac.th
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เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ขอมูลจากสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศกึษาท้ังในเชงิปริมาณ อยางนอยรอยละ 70 และในเชงิ

คุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา ใหมีการ

ติดตามซ้าํ โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 

5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 

6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 

7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

การกําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

  รอยละ 80 รอยละ 80 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางราตรี  แยมตวน 

เบอรโทรภายใน 6371 

อีเมล Ratee_yea@utcc.ac.th 

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399 

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ 

คําอธิบาย 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework  

for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามสถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง

ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 กรณีท่ีเปนวิชาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ดาน ตองทําการ

ประเมินครบทุกดาน 

mailto:Ratee_yea@utcc.ac.th
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วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมนิท้ังหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ขอมูลประกอบพิจารณา 

 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา 

ดังตอไปน้ี 

1.  ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ี

สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง  โดยแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามท่ีเผยแพรโดย สมศ. 

2.  ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิตหรือสถานศกึษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 

3.  ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

(CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) 

4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบท้ัง 5 ดานและแสดงวธิีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 

 

การกําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

 > 4.00 คะแนน > 4.00 คะแนน 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางราตรี  แยมตวน 

เบอรโทรภายใน 6371 

อีเมล Ratee_yea@utcc.ac.th 

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399 

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

คําอธิบาย 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีแสดงถงึความเปนผูนําทางความคดิ ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอ

ผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร

นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 

mailto:Ratee_yea@utcc.ac.th
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การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเน่ือง จาก

การประชุมวิชาการ วารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ี

ผานการกล่ันกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 

งานวิจัยท่ีเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ

บทความฉบับสมบูรณแบบ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25  

งานวิจัยท่ีเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ

และบทความฉบับสมบูรณ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารยหรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอย

ละ 25  

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation Index Centre ( TCI ) หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR  

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 2หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 

Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 

หมายเหตุ นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทาน้ัน 
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เกณฑการประเมิน  

 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 

1.00 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) หรือ มกีาร

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย* 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 * องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 

มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  

 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ 

หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

 การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูใน

กลุมอาเซียน) 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึงของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับป

การศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ คานํ้าหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น  

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร ชื่อหนวยงานหรือองคกร พรอมท้ังจังหวัด ประเทศ

ท่ีเผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคานํ้าหนักของการเผยแพรผลงานแตละชิ้น 

3. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
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การกําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

รอยละ 45 รอยละ 45 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

  ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  นางสุภาภรณ   โชติปกรณกลุ 

เบอรโทรภายใน  6880 

อีเมล supaporn_cho@utcc.ac.th 

ชื่อ  ดร.พีรพงษ   ฟูศิริ 

เบอรโทรภายใน  6888 

อีเมล piraphong_foo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

คําอธิบาย 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตีพิมพเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางดานความคิด ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มี

ทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง 

งานวิจัยท่ีเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ

บทความฉบับสมบูรณแบบ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25  

งานวิจัยท่ีเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ

และบทความฉบับสมบูรณ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารยหรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอย

ละ 25  

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการ ตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation Index Centre ( TCI ) หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR  

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 2หรือฐานขอมูล ISI Web of  Science (Science Citation Index Expand, 

Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน  

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 4 

(Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพหรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 

(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพหรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย* 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 * องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 

มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร  ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  

 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ 

หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

 การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูใน

กลุมอาเซียน) 
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เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1.  จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปตามปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อ

วิทยานิพนธ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ คานํ้าหนักของบทความวิจัย

แตละชิ้น  

2.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  

 

การกําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

รอยละ 85 รอยละ 85 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  นางสุภาภรณ   โชติปกรณกลุ 

เบอรโทรภายใน  6880 

อีเมล supaporn_cho@utcc.ac.th 

ชื่อ  ดร.พีรพงษ   ฟูศิริ 

เบอรโทรภายใน  6888 

อีเมล piraphong_foo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย 

คําอธิบาย 

คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จของ

สถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยาง

ตอเน่ือง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการ 

เกณฑการพิจารณา 

กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังนี้ 

                    วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 
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วิธีการคํานวณ 

 คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังน้ี 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา 

2.  นับอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลท่ีระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง

วิชาการ 

หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 

      คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ สกอ.และกรณีสาย

วิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ก.พ. 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

 

องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะใน

กิจกรรมตอไปน้ี (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดาน

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหา

งาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและ

ศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ 

เปาหมายป 2556  เปาหมายป 2557 

ระดับคุณภาพ 

อาจารยเทากับ 4.50 

ระดับคุณภาพ 

อาจารยเทากับ 4.50 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวสุกาญดา มีความด ี 

เบอรโทรภายใน 6370  

อีเมล Sukanda_mee@utcc.ac.th  

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399  

อีเมล  sataporn_amo@utcc.ac.th 
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แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

1.1. สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต ขอมูลดานการเรียน 

ขอมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา 

1.2. หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสมคํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอ

นักศึกษา ท่ีทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดท่ัวถึง มีระบบการชวยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการ

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูล

เกี่ยวกับนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือ

นักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา 

1.3. หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับ

นักศึกษาท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเร่ืองรองทุกขของนักศึกษาท่ีขอใชบริการตลอดเวลา อาจมีการ

จัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาวิกฤติและตองการความ

ชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ 

1.4. มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะ

ทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของสถาบันท่ีจะดูแลได 

  1.5. ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถ

แกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 

1.6. มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปนระยะ ๆ เพ่ือสรางความเขาใจ

รวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 

1.7. มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศกึษาเพ่ือรวมมอืกันแกไขปญหาของ

นักศึกษา 

1.8. มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 

2.1. สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับ

นักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีทันสมัยและท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ี

นักศึกษาจําเปนตองรู 

2.2. มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 

2.3. มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและนอกสถาบัน เพ่ือเปนแหลงดูงานแหลงฝกประสบการณของ

นักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือ

นํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมตอไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝก

ทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน 
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3.3 มีชองทางใหนักศกึษาหรือผูเกีย่วของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตจดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพร

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหม ๆ ขอมูล

แหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 

4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณเปนระยะ ๆ 

4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะ

ใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณท่ีดีแกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขาย

ความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําใหศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ใน

ฐานะผูใหและผูรับ 

4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับศิษยเกาเปนระยะ ๆ โดยมี

การสงขาวใหศิษยเการับรู 

5.2 มีชองทางใหศษิยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณวิชาการและ

วิชาชีพ 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

6.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการติดตามประเมินผลการ

ใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแกผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับ

คณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะ

ถือวามีการบริการท่ีอยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการดานใดท่ียังไมไดตามเกณฑ

มาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการ

ใหบริการ ท้ังน้ี ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการ

ปรับปรุงการใหบริการดวย 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความตองการของนักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง

การใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานท่ียังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดานตาม

แผนท่ีกําหนด 
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7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ีสถาบันจัดใหทุกดานอยาง

นอยปละคร้ัง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการใหบริการในระยะตอไป 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 

5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการ

ของนักศึกษา 

หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ3ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

7 ขอ 7 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นายอดศิักดิ์ ทามวง, นางวรรณวิมล นามวงศ 

เบอรโทรภายใน 6922, 6921 

อีเมล adisak_bk@hotmail.com,  

         nancy_6505@hotmail.com 

ชื่อ รองศาสตราจารยขนิษฐา จิตชินะกุล 

เบอรโทรภายใน 6902 

อีเมล khanita_jit@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ี

ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

mailto:adisak_bk@hotmail.com
mailto:nancy_6505@hotmail.com
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สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ท่ีชัดเจน 

นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ท้ังน้ีกิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามท่ี

สถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 

1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ท่ีนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตัว

บงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนจากสถาบัน 

3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม ตอไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรมตอไปน้ี ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม

กีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมตองจัดทําขอเสนอโครงการให

ผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกัน

คุณภาพท่ีใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแกวัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
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กิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนาน้ีมาใชประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม 

3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําขอเสนอโครงการท่ีถูกตอง

เหมาะสมโดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนใหนกัศึกษาสรางเครือขายพฒันาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรม

รวมกัน 

4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และใหการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตางๆเชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: 

knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือให

นักศึกษากลุมอ่ืนรับรูรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้

ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบันภายนอก เพ่ือสงเสริมการ

ทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

ระหวางสถาบัน ท้ังน้ี สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางสถาบันดวย 

4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนา

เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณท่ีไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแตละสถาบัน รวมท้ังการ

แลกเปล่ียนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกัน

เปนเครือขายสถาบัน เพ่ือเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนประสบการณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจ

เปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ท่ี

กําหนด 

5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห 

เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละรอบป 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมนิความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะหจุดแข็ง

จุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนักศกึษาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานท่ียังไมบรรลุผลเทาท่ีควร 

6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา 
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เกณฑมาตรฐาน :  

1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเ รียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยาง

นอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

6 ขอ 6 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นายอดศิักดิ์ ทามวง, นางวรรณวิมล นามวงศ 

เบอรโทรภายใน 6922, 6921 

อีเมล adisak_bk@hotmail.com,  

        nancy_6505@hotmail.com 

ชื่อ รองศาสตราจารยขนิษฐา จิตชินะกุล 

เบอรโทรภายใน 6902 

อีเมล khanita_jit@utcc.ac.th 

 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ังการ

mailto:adisak_bk@hotmail.com
mailto:khanita_jit@utcc.ac.th
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สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การ

สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคล

ท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมี

การวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพ่ือบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของ

สถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัย เชน 

งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงาน

สรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัยนอกจากน้ันอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

งานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชน 1) การกําหนดให

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทํา

โครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย 3) การกําหนดใหนักศึกษา

ทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของอาจารย หรือของศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือเขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) 

การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุม

การเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการ

วิจัยไปเปนสวนหน่ึงของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคนวางแผน และรับเขาบุคคล (ท้ัง

อาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ท้ังจากในประเทศและตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนน

ดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางาน

วิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

โดยกําหนดเปนภาระงานท่ีชัดเจนท่ีตองปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหม

อาจเร่ิมจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับการแนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัย

อาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยท่ัวไป การ

สงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันท้ังในและ

ตางประเทศ เปนแนวทางหน่ึงท่ีทําใหไดรับความรูและประสบการณท่ีมีคุณคาอยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะ

อาจารยและนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือการสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมท่ีประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย
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ระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ท้ังน้ีเพ่ือใหสามารถทํางาน

วิจัยอยางลุมลึกและตอเน่ือง 

3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของแกอาจารยและนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบ

ควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัลสําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน 

การจัดบรรยากาศและการบริการตาง ๆ ในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค 

เปนตน 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังน้ัน สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยเหลาน้ีมีโอกาสสรางผลงานท่ีสามารถนําไปใชประกอบการ

เสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไปสําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภาย

นอกน้ัน สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตาง ๆ 

ท้ังแหลงทุนภายในประเทศและตางประเทศ ท่ีอาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ัน

อาจจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเปนพ่ีเล้ียงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยัง

แหลงทุนตาง ๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลาน้ันใหเหมาะสม เพ่ือมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ังงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริม

การวิจัย ดังน้ี 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือ

หองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความตองการของประเทศ 

หรือของทองถิ่นอยางตอเน่ืองนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของ

นักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

professor) เปนตน 

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทท่ีเปนจุดเนนของสถาบันระบบรักษาสุขภาพและความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ศูนยเคร่ืองมือระดับสูงท่ีจําเปนท่ีหลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือ

ศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเคร่ืองมือระดับสูงดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายท้ังในและ

ตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอ่ืนได เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร (hard copy) และส่ือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ

หนวยงานอ่ืนท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย 
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5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมลูขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปน้ี 1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและ

งานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ท้ังปจจุบันและ

ผลงานท่ีผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังวารสารและการประชุมวชิาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรคตาง ๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและ

กลไกของสถาบันในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืน 

ๆ ของสถาบันท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค 

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการมีสวนรวมของอาจารย

และนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ท้ังในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาส

ตอมา หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัย

ของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความ

ตองการใชของอาจารยและนักวิจัยเปนตน 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมท่ีตองทําเพ่ือการปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือ

หนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีตองใชหากจําเปนกําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตอง

แลวเสร็จ จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามท่ีกําหนด 

8.  มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหา

ของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะ

กลุม ข และ ค 2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสรางความรวมมือกับองคกร

ภายนอกโดยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การสนทนากับกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ 

(focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูลปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือท่ีมี

อยูเดิมวัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีท้ังการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญา

ทองถิ่น หรือเพ่ือตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากรท้ังสถานท่ี บุคคล อุปกรณ 

หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
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- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี

ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคม 

เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 

 

เกณฑการประเมิน : 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอตาม 

เกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอตาม 

เกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ ตาม 

เกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอหรือ 7 ตาม 

เกณฑท่ัวไป 

มีการดาํเนินการ 

ครบ 7 ขอตาม 

เกณฑท่ัวไป และ 

ครบถวนตาม 

เกณฑมาตรฐาน 

เพ่ิมเติมเฉพาะ 

กลุม 
 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

7 ขอ 7 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวลลิดา  ปรีดากรณ 

เบอรโทรภายใน 6380 

อีเมล lalida2002@hotmail.com 

ชื่อ4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6386 

อีเมล thanvathpo@yahoo.com 

 

ตัวบงชี้ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา 

วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเร่ืองท่ีมี
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ความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และ

แลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงท่ี

เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพหรือการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี peer review ในประเด็นตอไปน้ี เชน 1) การจัด

ใหมีพ่ีเล้ียงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 

2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงาน

สรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจาย

คาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเกบ็เงนิ เปนตน ท้ังน้ีการสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกนัตามสถานภาพและจุดเนนของ

แตละสถาบัน 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะห

ความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดยยังคงความเชื่อถือไดในเชิง

วิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและ

นักวิจัย คัดสรรคผลงานท่ีนาจะเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป จัดใหมีการสัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห 

สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูท่ีนาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูท่ีไดใหเหมาะสมตอการ

เผยแพร 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน

และผูเกี่ยวของ 

นําองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชนผานส่ือ

ตาง ๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเร่ิมจากการวางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการ

ประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับนอกจากน้ันการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสราง

เครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกท้ังรัฐและ

เอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคไปใชประโยชน 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง

จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอนวิธีการ และผูรับผิดชอบเพ่ือ

เปนส่ือกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับองคกรภายนอกท่ีมีศักยภาพใน

การนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ัง



                                                                           ห น า  | 62 
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556                             มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีตองการรับบริการวิจัยในเร่ืองเฉพาะใด ๆ จากสถาบัน (consultancy) และ

ประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเร่ิมประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เปนตน 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบ ที่กําหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจา

ตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แกอาจารย นักวิจัย และสถาบัน ในการ

เจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตร

ทางธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคนอกจากน้ัน ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน

การรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจท่ี

เปนผลจากงานวิจัยโดยเปนหลักเกณฑท่ีโปรงใส เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองค

ความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ2สูสาธารณชนและ

ผูเกี่ยวของ 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการ

ตามระบบท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 
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การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวลลิดา  ปรีดากรณ 

เบอรโทรภายใน 6380 

อีเมล lalida2002@hotmail.com 

ชื่อ4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6386 

อีเมล thanvathpo@yahoo.com 

 

ตัวบงชี้ 4.3 :  เงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจาํนวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับจาก

ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของ

สถาบัน  

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึง

ศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 

บาทขึ้นไปตอคน 

1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 

บาทขึ้นไปตอคน 

1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 

บาทขึ้นไปตอคน 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก       X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1.  คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 

2.  คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 

1.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 

2.  ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจาย

จริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไมมีหลักฐาน ให

แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุน

โดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัย

เปนผูดําเนินการ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

50,000 บาท 75,000 บาท 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวลลิดา  ปรีดากรณ 

เบอรโทรภายใน 6380 

อีเมล lalida2002@hotmail.com 

ชื่อ 4ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6386 
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ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

คําอธิบาย 

การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพและมีเผยแพรอยางกวางขวาง

จากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยท่ีเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ

บทความฉบับสมบูรณแบบ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25  
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งานวิจัยท่ีเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ

และบทความฉบับสมบูรณ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารยหรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอย

ละ 25  

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสได 

 

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation Index Centre ( TCI ) หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR  

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 2หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 

Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 

เกณฑการประเมิน  

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 4 

(Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพหรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 

(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพหรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 
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 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย* 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 * องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 

มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร  ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  

 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ 

หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

 การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูใน

กลุมอาเซียน) 

 

วิธีการคํานวณ : 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร    
X 100 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกาํหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

  

การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนท่ีไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉล่ีย และการคิดคะแนนระดับ

สถาบันใหนําคะแนนท่ีคิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉล่ีย 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1.  จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ปท่ี

ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และคานํ้าหนักของแตละบทความวิจัย 
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2.  จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือ

ประเทศท่ีเผยแพรและระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน) และคานํ้าหนักของแตละผลงานสรางสรรค 

3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 

 

การกําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 10 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 30 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 10 

 

กํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชือ่ นางสาวลลิดา  ปรีดากรณ 

เบอรโทรภายใน 6380 

อีเมล lalida2002@hotmail.com 

ชื่อ4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6386 

อีเมล thanvathpo@yahoo.com 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

คําอธิบาย 

 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใช 

จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการ

แกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง

เปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจน

กอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคและ/หรือไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม 

มีดังน้ี 

 1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ืองตาง ๆ ท่ีทํา

ใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

 2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปนขอมูล

การประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑดานตาง ๆ  โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
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 3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาส่ิงประดิษฐ หรือ

ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

 4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิด

สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง หนวยงานหรือ

องคกรหรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไปใช กอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงาน

ภายนอกสถานศึกษา  

 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ใหนับจากวันท่ีผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาท่ีใชจะเปนตามปปฏิทิน หรือ

ปงบประมาณ หรือปการศึกษาอยางใดอยางหน่ึงตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใช

ประโยชนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนท่ีไมซ้ํากัน 

 

วิธีการคํานวณ : 

ผลรวมของจาํนวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชน 
X 100 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. จํานวนและรายชื่องานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจาํและ 

นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปท่ีนําไปใชประโยชนชื่อหนวยงานท่ีนําไปใช

ประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีใหแสดงขอมูลท่ีระบุ

รายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

 - การใชประโยชนในเชงิสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ืองตางๆ ท่ีทําให

คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุขดานการบริหารจัดการสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดาน

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

 - การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปนขอมูล

การประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 

 - การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาส่ิงประดิษฐ 

หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกดิรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
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 - การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจกอใหเกิด

สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

 2. จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ 

นักวิจยัประจําท่ีลาศึกษาตอ 

 

 กําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

รอยละ 18 รอยละ 18 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวลลิดา  ปรีดากรณ 

เบอรโทรภายใน 6380 

อีเมล lalida2002@hotmail.com 

ชื่อ4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6386 

อีเมล thanvathpo@yahoo.com 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

คําอธิบาย 

 ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะหวิจัย การปฏิบัติจริง

และไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาท่ีจนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเปน

ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

 ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ท่ีผานกระบวนการกล่ันกรองและ

ไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เร่ืองหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา 

 ผลงานทางวิชาการท่ีเปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ(Book) ตองเปน

ผลงานท่ีผานกระบวนการกล่ันกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูท่ีสะทอน 

มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของ 

บทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึง่มีผูตรวจอาน 

 - ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหาท้ังหมดของ

รายวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ีเกี่ยวของ และสะทอนใหเห็น

ความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือผูอานท่ัวไป โดยไม

จําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ีจะตองเปน

เอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด 

และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวเน่ือง 
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 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

รูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมี

ระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพและผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน 

ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการตีพิมพเพียงคร้ังเดียวตองานวิชาการ 1 ชิ้น 

 

วิธีการคํานวณ : 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ   
X 100 

อาจารยประจาํและนักวจิัยประจาํท้ังหมด 
 

เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ 

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิ 

ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ท่ีมีคุณภาพของอาจารย

ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงานปท่ีผลงานแลวเสร็จ ปท่ี

ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได ชื่อหนวยงานท่ีรับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ คานํ้าหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น 

 2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 

กําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

รอยละ 10 รอยละ 10 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวนิธิมา สังคหะ  

เบอรโทรภายใน 6344  

อีเมล  nitty4755@yahoo.com   

ชื่อ ผศ.4ดร.บุหงา  โปซิว 

เบอรโทรภายใน 6899 

อีเมล bunga_pos@utcc.ac.th 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนด

หลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพ่ือเปนกลไกในการ

ขับเคล่ือนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และ

สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน มี

นโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอมท้ังในดานความรู ความเชี่ยวชาญ 

เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากร

ใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงานดานตาง ๆ  ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร

สนใจการใหบริการแกชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบันในการใหบริการทางวิชาการน้ีควรมีการ

วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจําดานอ่ืน ๆ ของ

อาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

ชุมชน 

3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชน

จริงท่ีตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นําความรู ประสบการณ จากการใหบริการ

กลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย เปนตน 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังในระดับ

แผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการ

ใหบริการท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันกําหนดไว 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ท่ีไดอยางสม่ําเสมอและเปนรูปธรรม 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.   มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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2.   มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

3.   มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวอารดา มหามติร 

เบอรโทรภายใน  6860 
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ตัวบงชี้ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนองความตองการและเปนท่ี

พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของ

สถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก และ (3) ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูน้ันท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 

2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

mailto:arradam@gmail.com


                                                                           ห น า  | 73 
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556                             มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพท่ี

จะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคล

หรือหนวยงานในรูปแบบตาง ๆ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงของการ

ปรับปรุงปญหาท่ีเกิดขึ้นหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทางในการส่ือสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเร่ิม

โครงการหรือกิจกรรมใหม ๆ ในชุมชน 

3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาจารยและบุคลากรผูใหบริการ ท้ังในดาน

การนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การส่ือสาร การชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน 

4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการ

ใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการคาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญา

การบริการ ซึ่งรวมท้ังการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน มี

ความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพรสูสาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการในการถายทอดความรูสู

บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมท้ังผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปล่ียนความคิดและเผยแพรประสบการณในการ

ใหบริการผานทางส่ือการเรียนรูตาง ๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนด

ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู

สาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
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การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 
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ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ

เรียน การสอนและ/หรือการวิจัย 

คําอธิบาย 

 การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชนหรือสังคม 

เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจน

ความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการท่ีมีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา 

โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ 

ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 

 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 

 1. การพัฒนาการเรียนการสอน 

 2. การพัฒนาการวิจัย 

 ในการประเมินตัวบงชี้น้ีตองมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังน้ีในแตละโครงการไมจําเปนตองมีท้ังสองประเภท และ

ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จส้ินในปท่ีประเมิน 

 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั 
X 100 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปตอยอดพัฒนาเปน

หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

 2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จส้ินในปท่ีประเมิน และโครงการวิชาการท่ี

เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปท่ีประเมิน โครงการหน่ึง ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการ

สอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได 

mailto:arradam@gmail.com
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 3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ท้ังการประเมินในระดับ

คณะและระดับสถาบัน 

 

การกําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

รอยละ 40 รอยละ 40 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวอารดา มหามติร 

เบอรโทรภายใน  6860 

อีเมล  arradam@gmail.com 

ชื่อ 4ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6386 

อีเมล thanvathpo@yahoo.com 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

คําอธิบาย 

โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ีสถาบันจัดขึ้นเพ่ือ

พัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแกชุมชนหรือ

องคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นอยาง

ตอเน่ืองหรือยั่งยืน 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบัต ิ

1 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

2 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

3 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

4 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1.  แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 

2.  รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
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3.  ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง และพัฒนาตามอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือ

ยั่งยืน 

4.  ขอมูลท่ีแสดงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรท่ีสรางประโยชนความเขมแข็งและ

คุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร 

5.  “ตอเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป 

6.  “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป 

7.  “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได 

หมายเหตุ  

 สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีไดรับการประเมินป ๒๕๕๕ เปนตนไป สามารถใชโครงการ/กิจกรรมใหมท่ี

ปรากฏอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวาเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีตอเน่ืองในอนาคตและจะยั่งยืน 

เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได โดย สมศ. จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา 

 

การกําหนดเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวปาริชาติ  นุยบุตร 

เบอรโทรภายใน 6386 

อีเมล riricah@gmail.com 

ชื่อ 4ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6386 

อีเมล thanvathpo@yahoo.com 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่  18  ผลการชี้นํา  ปองกัน  หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ  

ตัวบงชี้ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

ตัวบงชี้ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

คําอธิบาย 

 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือก 6ดําเนินการ   2  ประเด็น  จากประเด็นเร่ืองท่ีชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดาน

ตาง ๆ  อาทิ การสงเสริมและสืบสาน 6โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ความรักชาติ  บํารุงศาสนาและเทิดทูน

พระมหากษัตริย  สุขภาพ  คานิยม  จิตสาธารณะ  ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  นโยบายรัฐบาล  

เศรษฐกิจ  การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม  อุบัติภัย  สิ่งเสพติด  ความฟุมเฟอย การ

แกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอม    นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถาบัน

พอเพียงแบบอยาง เปนตน   

 ท้ังน้ี  ประเด็นเร่ืองท่ีชี้นําหรือแกปญหาสังคม ท่ีสถาบันเลือกดําเนินการ ตองผานการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 ประเด็นการพิจารณา 18.1 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
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 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ประเด็นการพิจารณา 18.2 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 คะแนน1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 
ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4-5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดําเนินงานท่ีมีประโยชนและสรางคุณคาตอสถานศึกษา 

มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ท่ีระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมท้ังความสําเร็จของโครงการ 

 2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 

 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 

 4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

จากการดําเนินงานของโครงการ 

 5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ 

 1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ไดท้ังน้ีตอง

ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน 

การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

 1. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

 2. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นท่ีตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี  

เบอรโทรภายใน 6850  

อีเมล ekathip_soo@utcc.ac.th  

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399  

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 6.1 : ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบสงเสริมให

บุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนด

ไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผน

งบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ี

เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม

นักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหน่ึงของ

กิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัด

โดยสถาบันและท่ีจัดโดยองคการนักศึกษา 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือ

เวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยาง

ตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ เชน วารสารระดับหนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความ

ตอเน่ืองในการดําเนินงาน 

เปาหมายป 2556  เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 
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3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน มีการสราง

เครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนระบบอยางชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอน โดยใชหลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติและปรับปรุงอยาง

ตอเน่ือง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสู

สาธารณะ 

6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรหรือเปนท่ีประจักษ 

หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพรท้ังในระดับชาติ 

ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง เปนท่ียอมรับ 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
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การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวรังสิมา  โฆสิตังกูร , นายวเิชยีร วิไลแกว 

เบอรโทรภายใน  6942 , 6943 

อีเมล  puky_utcc@hotmail.com,  

          vichean_vil@utcc.ac.th 

ชื่อ รองศาสตราจารยขนิษฐา  จติชินะกุล 

เบอรโทรภายใน  6902 

อีเมล  khanita_jit@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

คําอธิบาย 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม เปนพันธกิจหลัก

ประการหน่ึงท่ีสถานศึกษาพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหสังคมในสถานศึกษาอยู

รวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา และเปนท่ียอมรับของสังคม การสงเสริม

สนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจไดตอเน่ืองท่ีมั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

 3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 

 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 

 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบัต ิ

1 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

2 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

3 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

4 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของโครงการหรือ

กิจกรรม รวมท้ังตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 

 3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน) 

mailto:puky_utcc@hotmail.com
mailto:vichean_vil@utcc.ac.th
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 4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ข้ันตอนและ

ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

 5. รายงาน รางวัลท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหนวยงานท่ี

เปนท่ียอมรับ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวรังสิมา โฆสิตังกูร, นายวเิชยีร วิไลแกว 

เบอรโทรภายใน  6942 , 6943 

อีเมล  puky_utcc@hotmail.com 

vichean_vil@utcc.ac.th           

ชื่อ รองศาสตราจารยขนิษฐา  จติชินะกุล 

เบอรโทรภายใน  6902 

อีเมล  khanita_jit@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

คําอธิบาย 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี 

ลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา 

ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและ 

สรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

 2. ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง

สม่ําเสมอ 

 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 

mailto:vichean_vil@utcc.ac.th
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เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบัต ิ

1 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

2 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

3 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

4 ขอ 

มีการปฏิบัต ิ

5 ขอ 

  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

สถานศึกษาดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา 

 2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยางเปน

รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 

 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัยและความ

สวยงาม 

 4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

 5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 

หมายเหตุ  

 1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 

 2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม ไม

ส้ินเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  นายปราโมทย  ประพฤต ิ

เบอรโทรภายใน 6050 

อีเมล ppramote2009@hotmail.com 

ชื่อ  รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วฒันา 

เบอรโทรภายใน 6399 

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ 7.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและผูบริหารทุก

ระดับของสถาบันน้ัน ๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 
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ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และ

กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่

กําหนดลวงหนา 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอบังคับตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตาง ๆ อาทิ ขอบังคับท่ีวาดวยการบริหารงาน

บุคคลและผูบริหาร รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัต

ลักษณของสถาบัน เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอสถาบันกอนจะปฏิบัติหนาท่ี 

1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบันและสภาสถาบัน 

และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมท้ังทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานตอสาธารณชน 

2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

สถาบัน 

2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจ แผนกลยุทธ และ

นําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 

1 ) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง การ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนา

หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนได สวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดย

คํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการ

รายงานขอมูล กับประโยชนท่ีจะไดรับ 

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและบุคลากรทุก

ระดบัทราบและมีความเขาใจรวมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 คร้ัง และนําขอมูลท่ีไดมา

ใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 

3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน

และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุมผูบริหารอยางนอย 

ปละ 1-2 คร้ัง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งข้ึน พรอมท้ังสราง

กลไกภายในเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวของ 
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3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวน รวมท้ังการติดตาม

ผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผล

การดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส่ือสารภายใน โดยใชส่ือตาง ๆ ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผูบริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทํา

ใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือ

ผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเส่ียงอยูระดับในท่ียอมรับได 

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยางตอเน่ือง 

เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean 

organization) เปนตน 

5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ืองหรือ

เพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานท่ีหนางาน (on – the – job training) จัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพ่ือการแลกเปล่ียนความรู และถายทอด

ประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ 

(community of practices) เปนตน 

6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันใหไปสูทิศทางท่ีกําหนด

รวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

และทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนได

สวนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของ

สถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในของ

สถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป 

7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามท่ีระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของ

สถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหารและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน 

หรือตามขอตกลงท่ีทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร 
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7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือใชหลักการท่ีมุงเนนการให

ขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง 

7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน

และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสท่ีเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน

การวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสารแผนและผลการ

ดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม

ความเหมาะสม 

5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตาม

ศักยภาพ 

6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยาง

เปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมา 

ภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

7 ขอ 7 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ ชุติมา เพชรประกอบ 

เบอรโทรภายใน  6996 

อีเมล Chutima_pak@utcc.ac.th 

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารยแนงนอย ใจออนนอม 

เบอรโทรภายใน 6997 

อีเมล naengnoi_cha@utcc.ac.th 
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ตัวบงชี้ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซึ่ง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง

แขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบันประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม 

การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและ

วัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 

แนวทางปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน

อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดท่ี

มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือนํามาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการใน

การจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัย 

1.2 บุคคลท่ีเกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดีผูชวยอธิการบดี คณบดี รอง

คณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ท่ีกํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการผลิต

บัณฑิต ดานวิจัย รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเร่ืองการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายใน

เปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย รวมท้ังประเด็นการจัดการ

ความรูท่ีสถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรูท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู 

(learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน 

2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

2.1 กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย อยางนอยควรเปน

บุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือนักวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็น

ความรูดังกลาว รวมท้ังดานอ่ืน ๆ ท่ีสถาบันมุงเนน 

2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของอาจารยหรือนักศึกษาในแตละ

คณะวิชา หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีสะทอนอัตลักษณของสาขาวิชาน้ัน ๆ 

เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ

คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่

กําหนด 
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3.1   สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดานวชิาการและผลงานทางดานวิจัย รวมท้ัง

ผลงานดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยางสม่ําเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน 

การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

3.2   สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชนการสงเสริมใหมีชุมชนนัก

ปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวางหนวยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือใหเกิด

วัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา 

สถานท่ี 

4.    มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพ่ือใหบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพรความรูใน

องคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของความรู 

เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

5.  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาทีผ่านมาทีเ่ปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว

ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตาง ๆ เชน นวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไป

ใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตาง ๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรูและเปาหมาย

ของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู มาปรับปรุงและพัฒนา

ระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ

สถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอย

ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

3.  มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนว

ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
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4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  ดร.วิเศษ  นครชัย 

เบอรโทรภายใน 6270 

อีเมล porames_son@utcc.ac.th 

ชื่อ  นายปรเมศ  สงแสงเติม 

เบอรโทรภายใน 6299 

อีเมล porames_son@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและ

การวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน 

ท้ังน้ี ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

แนวทางปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปดวยผูบริหารดานระบบสารสนเทศของ

สถาบันและกลุมผูบริหารท่ีเปนผูใชระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

1.3 ระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 

- ความสอดคลองของแตละระบบท่ีมีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 

- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน 

mailto:porames_son@utcc.ac.th
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- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชในแตละระบบ ท้ัง hardware software (system software และ application 

software) database peopleware และ facilities อ่ืน ๆ 

- งบประมาณท่ีตองการใชในแตละระบบ 

- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 

- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศท่ีนําขอมูลจากระบบสารสนเทศในการ

ดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน มาสรางเปน

สารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเปนพันธกิจของสถาบันไดอยางครบถวน ท้ังดาน

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบ

ประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกคร้ังท่ีมีการใชระบบหรือทุก

เดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผูใชระบบสารสนเทศเปน

ประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 

4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) 

ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 
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การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

5 ขอ 5 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ    นางสาวมาเรียม โตลอย 

เบอรโทรภายใน  6288 

อีเมล mariam_tol@utcc.ac.th 

ชื่อ   นายปรเมศ สงแสงเติม 

เบอรโทรภายใน  6299 

อีเมล  porames_son@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และ

กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการ

ฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความ

เส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการ

ปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ัง

การมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ือง

และทันตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละ

พันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ

สถาบัน 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงในประเด็นตาง ๆ เชน 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

mailto:mariam_tol@utcc.ac.th
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- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

 - ความเส่ียงดานอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความ

ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเส่ียงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถงึเหตุการณในอนาคตท่ีมโีอกาสเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอสถาบัน

ดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเส่ียงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ 

วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

3.1 ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความเส่ียงระดับสูง กลาง ต่ํา ได 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงท้ังในดานของโอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ใหประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณเส่ียงในอดีต หรือความนาจะ

เปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม

ปจจัยเส่ียงในปจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเส่ียงดังกลาวเกิดข้ึน โดยจะมี

ความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและ

ความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

4.1 จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ีจะสราง

ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปน

รูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเส่ียง Treat การลดหรือควบคุม

ความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง เพ่ือลด

มูลเหตุของแตละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การ

ฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและแนว

ทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอสภาสถาบัน 
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6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง

ในรอบปถัดไป 

แผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังการจัดการ ความเส่ียงและ

ขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมท้ังความเส่ียงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป

ท้ังภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจ

หลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2.  มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน จาก

ตัวอยางตอไปน้ี 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหใน ขอ 2 

4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 

คร้ัง 

6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบป

ถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ    

2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4  ขอ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) ดวย

เชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกลาวไวขางตนการไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเส่ียง

ท่ีทําใหเกิดเร่ืองรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีไดกําหนดไวลวงหนา  
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การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

6 ขอ 6 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ  นางสาวปฐมธิดา  พุมเจริญ 

เบอรโทรภายใน  6299 

อีเมล pathomthida_pum@utcc.ac.th 

ชื่อ อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี 

เบอรโทรภายใน  6388 

อีเมล ekathip_soo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 

คําอธิบาย 

 สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีตองมีบทบาทสําคัญ 

ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ

กระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคล่ือนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

การพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมิน 

คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาตามหนาท่ีและ

บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุมสภา

สถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอไปน้ี 

 1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

 2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 

 3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา 

 5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประเด็น 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นท่ีกําหนดในเกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ เปนการประเมินในระดับสถาบัน คณะไมตองประเมิน 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

เฉล่ีย 4.00 เฉล่ีย 4.00 

mailto:pathomthida_pum@utcc.ac.th
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การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ ชุติมา เพชรประกอบ  

เบอรโทรภายใน 6996  

อีเมล Chutima_pak@utcc.ac.th  

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารยแนงนอย ใจออนนอม 

เบอรโทรภายใน 6997  

อีเมล naengnoi_cha@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

คําอธิบาย 

 การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ 

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการ

บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปความสามารถในการบริหาร

และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถาน ศึกษา

ระดับอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม หนาท่ีและบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไดกําหนดใหมี

กระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

 3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญเชน ระบบใน

ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปนมติสภาสถาบัน 

 4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ท่ีกําหนดใหมีระบบการประเมินผูบริหารโดย

คณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน 

 5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหาร 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หมายเหตุ  

 1. ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี 

 2. ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

เฉล่ีย 4.00 เฉล่ีย 4.00 
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การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นายพงษศกัดิ์ พรณัฐวุฒิกุล  

เบอรโทรภายใน 6030  

อีเมล phongsak_por@utcc.ac.th  

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารยแนงนอย ใจออนนอม 

เบอรโทรภายใน 6997  

อีเมล naengnoi_cha@utcc.ac.th 

 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกล

ยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถ

ดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงนิรายไดอ่ืน ๆ ท่ีสถาบัน

ไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการ

ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให

สามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 

แนวทางปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินท่ีตองใชในการดําเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

ของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซึ่งจะเปนงบประมาณในการดําเนินการตามแผน และ 

กําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือ

สถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตางกอนท่ีจะนําขอมูลเหลาน้ันมาจัดทํางบประมาณประจําปตาม

แหลงงบประมาณน้ัน ๆ 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

2.1 มีแนวทางการจดัหาแหลงเงนิทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุนและเพียงพอ สําหรับการบริหาร

ภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปของประชาคม 

ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑให

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไป

ตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําใหรายไดรายจาย เปนไปอยางเหมาะสม 

3.  มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
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สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปท่ีแตกตางกันไดแตอยางไรก็

ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนท่ีท่ีจะนํางบประมาณประจําปเสนอสภาสถาบันควรได

มีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตาง ๆ ดังน้ี 

- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไวในแตละปมากนอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมีความเพียงพอมากนอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสม

ตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุลอยางเปนระบบ อยางนอย

ทุก 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลวสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ 

ท่ีจะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง

ของสถาบันอยางตอเนื่อง 

5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดาํเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงานท่ีแจงใหผูบริหารไดทราบ

วา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงนิกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจาย

ในแตละแผนเทาไร 

5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 

5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 

5.4 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวควรจัดใหมี

ผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสํานักงานตรวจ

เงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปน

ประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป 

6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมท้ังผูตรวจสอบภายใน อยางเปนทางการ 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตามการใชเงิน จัดทํารายงาน

ตาง ๆ ท่ีเปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนท่ีกําหนด 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได 

3.  มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
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4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

สถาบันอยางตอเน่ือง 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี

สถาบันกําหนด 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน

การวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ี

สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของ

สถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและ

ประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ี

สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใช

วาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ

อ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

7 ขอ 7 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ วาท่ีรอยตรีณฐพล บุญญประภาสิทธิ์ 

      นางชนัญญา  ธรรมพิพิท 

เบอรโทรภายใน  6040, 6020 

อีเมล matapol_boo@utcc.ac.th 

         chanaya_tha@utcc.ac.th 

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารยแนงนอย  ใจออนนอม 

เบอรโทรภายใน 6997 

อีเมล naengnoi_cha@utcc.ac.th 

 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
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คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวใน

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

การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา

เปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจ

ไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปน

ระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีดําเนินการเปนประจํา โดย

เร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนิน

ภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น

อยางตอเน่ือง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้

และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน 

เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงานของสถาบันเพ่ิมเติมตามอัต

ลักษณของตนเอง แตท้ังน้ีตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคครบถวนท้ังปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้น้ันๆ 

และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ

สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล

ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณครบถวนโดยมีการกําหนดการควบคุม

คุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอมท้ังเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการ

พัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ 

และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ 

สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

ถูกตอง เปนปจจุบันครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา 

และสถาบัน รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. 

สมศ. กพร. เปนตน 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ

ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน 

ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของสถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ 

อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการให

ความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ท้ังในสวนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา และในสวนท่ี

เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืน ๆ 
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8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีพัฒนาการดานตาง 

ๆ ท่ีเกิดขึ้น จากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแตละกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับสาธารณชน และใหหนวยงานอ่ืน

ไปใชประโยชน 

9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

สถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 องคประกอบ

คุณภาพ 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ

ตามพันธกิจของสถาบัน 

8.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน

สามารถนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

9 ขอ 
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การกําหนดเปาหมาย :  

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

9 ขอ 9 ขอ 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี 

เบอรโทรภายใน 6850 

อีเมล ekathip_soo@utcc.ac.th 

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399 

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

ตัวบงชี้ สมศ3rd ตัวบงชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

คําอธิบาย 

 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไววา“...ให

หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาน้ันอยางนอยหน่ึงคร้ัง

ในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ตอสาธารณชน...” ท้ังน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมตัวบงชี้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ท่ีเนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดน้ี จะเปนคะแนนท่ีสามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

คุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได ดังน้ัน ในการประเมินตัวบงชี้น้ี จะใชคาเฉล่ีย

คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด 

หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัว 

ท่ีกําหนดในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้น้ันมาใชแทน 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี  

เบอรโทรภายใน 6850  

อีเมล ekathip_soo@utcc.ac.th 

ชื่อ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิว์ัฒนา 

เบอรโทรภายใน 6399  

อีเมล sataporn_amo@utcc.ac.th 

เปาหมายป 2555  เปาหมายป 2556 

เฉล่ีย 4.00 เฉล่ีย 4.00 
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องคประกอบที่ 11 การดําเนินงานของมหาวทิยาลัย   

ตัวบงชี้ 11.3  : มูลคางานวิจัยและงานวิชาการ จากภายนอก 

ชนดิของตวับงชี้ : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ มูลคางานวจิยัและงานวิชาการจากภายนอกของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวาหรือเทากับ 

44  

 45 - 49 50 - 54 55 - 59 มากกวาหรือเทากับ 

60 

 

การกําหนดเปาหมาย :  

 

 

 

การกํากบัดูแลตัวบงชี ้

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ นางสาวลลิดา ปรีดากรณ 

เบอรโทรภายใน 6381 

อีเมล lalida_pre@utcc.ac.th 

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6305 

อีเมล thanavath_pho@yahoo.com 

 

ตัวบงชี้ 11.4  : จํานวนงานใหบริการวิชาการ 

ชนดิของตวับงชี้ : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ จาํนวนงานใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวาหรือเทากับ 

19 

 20 - 29 30 - 39 40 - 49 มากกวาหรือเทากับ 

50 

 

การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

มากกวาหรือเทากับ 50 งาน มากกวาหรือเทากับ 50 งาน 

 

การกํากบัดูแลตัวบงชี ้

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตวับงชี ้

ชื่อ คุณอารดา  มหามิตร 

เบอรโทรภายใน 6305 

อีเมล arrada_mah@utcc.ac.th 

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

เบอรโทรภายใน 6305 

อีเมล thanavath_pho@yahoo.com 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

มากกวาหรือเทากับ 63 ลานบาท มากกวาหรือเทากับ 63 ลานบาท 

mailto:thanavath_pho@yahoo.com
mailto:thanavath_pho@yahoo.com
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ตัวบงชี้ 11.5  : จํานวนคร้ังที่ใหคําแนะนํา/ใหสัมภาษณ รวมสัมมนาผานสือ่ 

ชนดิของตวับงชี้ : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ จาํนวนงานคร้ังท่ีใหคาํแนะนํา/ใหสัมภาษณ รวมสัมมนาผานส่ือของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวาหรือเทากับ 

399 

 400 - 599 600 - 799 800 - 999 มากกวาหรือเทากับ 

1000 

 

การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายป 2556 เปาหมายป 2557 

มากกวาหรือเทากับ 1000 คร้ัง มากกวาหรือเทากับ 1000 คร้ัง 
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บทที่ 3 

บทบาทของนสิิตนักศึกษากับการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

3.1 ความจําเปนของการพัฒนาบทบาทนิสิตนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 

นิสิตนักศึกษาในฐานะผูรับบริการและเปนผลผลิตสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา และเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงของ

สถาบันอุดมศึกษา จึงมีพันธะสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาและประสิทธิผลมากขึ้น มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาจึงกําหนดใหมีตัวบงชี้เกี่ยวของกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาไว

ในตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา และตัวบงชี้ 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี 

ตัวบงชี้ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ี

ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1.   มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษา

ดานการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมิน

คุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

2.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยาง

นอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

4. มีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเ รียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
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2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยาง

นอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีนโยบายให

สถาบันอุดมศึกษามีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษา เพ่ือใหนิสิต

นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพ

ของสถาบันใหเขมแข็ง รวมท้ังมีการนําแนวคิดการประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการของนิสิต

นักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวใน

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

การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ท้ังน้ี เพ่ือ

เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี :  

1.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ

ตามพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน 

ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของสถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ 

อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการให

ความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

2.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 
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-  มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ท้ังในสวนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา และในสวนท่ี

เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

-  มีการทํางานดานการประกันคณุภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีพัฒนาการดานตางๆท่ี

เกิดขึ้น จากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย 

-  มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

สถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.     มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 องคประกอบ

คุณภาพ 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ

ตามพันธกิจของสถาบัน 

8.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน

สามารถนําไปใชประโยชน 

3.2  บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

นิสิตนักศึกษาเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

จึงควรมีบทบาทมนการเปนสวนสนับสนุนและสงเสริมใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะผลการดําเนินงานท่ีดีมีคุณภาพยอมสงผลโดยตรงตอนิสิตนักศึกษา บทบาทนิสิต

นักศึกษาในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปน้ี 

1.1  บทบาทในการใหความรวมมือใหขอมูลเพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวยการให

ขอมูลท่ีตรงไปตรงมาใหขอเท็จจริงมากท่ีสุด เพ่ือใหขอมูลความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเปนขอมูลท่ีเชื่อถือได  เปน

ประโยชนในการนํามาใชในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันตอไป 



                                                                           ห น า  | 107 
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556                             มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

1.2 บทบาทในการรับรู ติดตามและใหขอเสนอแนะหรือใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพของ

สถาบัน เปนสวนท่ีนิสิตนักศึกษาพิจารณาแลว เห็นวาขอมูลดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนหรือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาระบบการประเมินในฐานะผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

1.3 บทบาทในการศึกษา ติดตาม กํากับวาขอมูลท่ีใหไปมีการนําไปปรับปรุงหรือใชประโยชนจากการประเมิน

หรือไมอยางไร โดยติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในภาพรวมและในสวน

องคประกอบท่ีเกี่ยวของและมีผลตอนิสิตนักศึกษาโดยตรง เชน องคประกอบดานการเรียนการสอน องคประกอบดาน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา องคประกอบดานการบริการทางวิชาการแกสังคม องคประกอบดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม หรือองคประกอบดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ นิสิตนักศึกษาควรศึกษาวาทางสถาบันได

ดําเนินการตามองคประกอบเหลาน้ันอยางไร  มีจุดแข็งท่ีตองเสริม จุดออนท่ีควรแกไขในดานใดบาง มีกระบวนการใดท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีดําเนินการแลวสงผลใหคุณภาพการจัดการศึกษาดีขึ้น ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอคุณภาพของบัณฑิต 

1.4 บทบาทในการสนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันดําเนินไปไดโดยนิสิตนักศึกษา

สามารถแสดงบทบาทในการสงเสริมสถาบันไดหลายรูปแบบ อาทิ การรวมกลุมเพ่ือจัดตั้งองคกรนักศึกษาเพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เผยแพรและเชิญชวนนิสิตนักศึกษาในสถาบันไดใหความสนใจและให

ความสําคัญในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน สรางเครือขายในการรวมกันติดตาม รับรู การ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการนําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการประกันคุณภาพ

ของการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาในแตละประเภท สรางโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณเรียนรู เพ่ือเสริมสราง

วิสัยทัศนและโลกทัศนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพสนับสนุนใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพมีความ

เขมแข็งและกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงแกนิสิตนักศึกษาตอไป 

1.5    บทบาทในการนําความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเขาสูเกณฑมาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2541 มีการกํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการ

ดําเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา โดยอยางนอยตองดําเนินการ 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในขณะท่ีศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาไดเต็มตามศักยภาพ และ

สามารถนําความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาและปรับใชในชีวิตการทํางาน

ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 ภารกิจของนิสิตนักศึกษากับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

นิสิตนักศึกษาสามารถมีสวนรวมในการประกันคุณภาพตามภารกิจตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาดังน้ี 

3.3.1ภารกิจดานการเรียนการสอน 

 นิสิตนักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน การพัฒนาขบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยการริเร่ิมวาง

แผนการเรียนรูของตนเอง กํากับการดําเนินการตามแผน ประเมินผลการเรียนรูของตนเองและรวมทํางานกับอาจารย 

บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนรูตนเอง นําความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีอยูไปใช

ในการทํากิจกรรม ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การใหบริการตางๆ แกชุมชนและสังคม และนิสิต

นักศึกษาควรมีสวนรวมในการดําเนินงานดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากน้ีนิสิตนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรม

ตางๆ ของสถาบันเพ่ือเปนการเรียนรูและฝกฝนตนเอง เปนการเสริมการเรียนการสอนกิจกรรมดังกลาวไดแก กิจกรรม

สวนกลาง (องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา)  กิจกรรมวิชาการ (ชมรม หรือชุมนุมทางวิชาการ เชน ชมรม
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ภาษาอังกฤษ ชมรมคอมพิวเตอร) กิจกรรมกีฬา (ชมรมกีฬาประเภทตางๆ เชน ชมรมฟุตบอล ชมรมกรีฑา) กิจกรรมศิลปะ

และวัฒนธรรม (ชมรมท่ีเกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม เชน ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล ชมรมศาสนาสัมพันธ) 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (ชมรมกิจกรรมเพ่ือการชวยเหลือสังคม เชน ชมรมคายอาสาพัฒนา ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม) 

กิจกรรมนันทนาการ (การสรางสรรค การออกกําลังกาย การเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ การเลนกีฬาเฮฮา) สามารถนําความรู

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปสูการทํากิจกรรมนักศึกษาในแตละประเภท ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษามี

จํานวน 9 ตัวบงชี้ โดยนิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการดําเนินการในแตละตัวบงชี้ ดังน้ี 

 

ตัวบงชี ้ ตัวอยางบทบาทของนิสตินกัศึกษา 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร • ใหขอมูลแกสถาบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตร 

• ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของคณาจารย 

• มีสวนรวมการความเห็นเกี่ยวกับขอมูลผลการ

ดํ า เ นิ นการ หลัก สูตร ท่ีสถา บัน เผยแ พรต อ

สาธารณะ 

• ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบัน 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน • ใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย แตละคนโดยเฉพาะวิธีการสอน การจัด

และประเมินผลการเรียน ท่ีสะทอนสภาพท่ีเกิดขึ้น

จริง  

• ใหขอมูล ท่ีนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน

ของ อาจารย 

2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเ รียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

• มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพ่ือ

พัฒนาตนเองหรือเ พ่ือนนิ สิตนักศึกษาใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

• ใหความรวมมือกับสถาบันในการเก็บขอมูล

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพดานกิจการนักศึกษา 

• ใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

โดยใชกระบวนการ PCDA 

3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสาร 

• ส่ือสารใหสถาบันทราบถึงความตองการจําเปน

ของตนเองท่ีตองการใหสถาบันจัดบริการได 

• ใหขอมูลตอสถาบันเกี่ยวกับคุณภาพหรือความ

เหมาะสมของบริการท่ีสถาบันจัดให 
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ตัวบงชี ้ ตัวอยางบทบาทของนิสตินกัศึกษา 

สมศ.ตัวบงชี้ท่ี 1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีได

งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

• ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลของสถาบัน 

• ชวยประชาสัมพันธการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการ

ติดตามผลบัณฑิตใหเพ่ือนนิสิตนักศึกษาหรือ

ผูสําเร็จการศึกษาไปแลวใหทราบและเขาใจถึง

การนําผลประโยชนจากขอมูลไปพัฒนาสถาบัน 

• ใหขอมูลเกี่ยวกับการไดงานทําของรุนพ่ี 

• ใหขอมูลการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ

ผลผลิตของสถาบันในมุมมองของคุณภาพ

ผลผลิตผูใชบัณฑิตใหผูเกี่ยวของทราบ 

สมศ.ตัวบงชี้ท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ

งานวิจัย 

• เสนอแนะรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน 

• เสนอแนะการเชิญวิทยากรจากภายนอกหรือ

หนวยงานท่ีสนใจไปฝกประสบการณ 

• แสดงความสนใจในส่ิงท่ีตนเองตองการเรียนรูให

ผูสอนทราบ 

 

3.3.2   ภารกิจดานการวิจัย 

นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเขารวมงานดานวิจัยกับอาจารยนักวิจัย และบุคลากร

สายสนับสนุนของสถาบัน ท้ังการเปนกลุมตัวอยาง (subject)  สําหรับการวิจัยและการรวมมือกับบุคลากรของสถาบัน ซึ่ง

จะทําใหนักศึกษามีประสบการณดานการวิจัย สามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนและผลการวิจัยของนักศึกษาและ

ผลงานวิจัยของอาจารย ยังมีประโยชนท้ังในการนําไปใชดานตางๆ อีกดวย ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยมีจํานวน 5 ตัว

บงชี้ โดยนิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการดําเนินการในแตละตัวบงชี้ ดังน้ี 

 

ตัวบงชี ้ ตัวอยางบทบาทของนิสตินกัศึกษา 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค • ใหขอมูลความเห็นและเขารวมเปนสวนหน่ึงของ

การจัดทําแผนทรัพยากรดานการวิจัย 

• เขารวมการทํางานวิจัยเปนทีมกับนักวิจัยอาวุโส 

และนักวิจัยระดับกลาง ในฐานะผูชวยนักวิจัย

เ พ่ือใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ

ตอเน่ือง (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
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ตัวบงชี ้ ตัวอยางบทบาทของนิสตินกัศึกษา 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

• ใหขอมูลสถาบันเกี่ยวกับการจัดการความรูจาก

งานวิจัยและสรางสรรค 

• ใหขอมูลสถาบันเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตางๆ 

ท่ีเกี่ยวกับระบบบริหารจัดความรู ท่ีสถาบัน

ดําเนินงานวาสะดวก เหมาะสม 

สมศ.ตัวบงชี้ ท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

• เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ

นักศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

• ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล 

• ชวยเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ

สถาบัน 

• ใหขอมูลเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยของอาจารย

ไปใชอางอิงหรือการนําไปใชประโยชนระดับชาติ 

สมศ.ตัวบงชี่ท่ี 4  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ 

 

3.3.3ภารกิจดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนภารกิจหลักท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางสถาบันและชุมชน มีการแลกเปล่ียนความรูสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากน้ี

ยังเปนการเพ่ิมทักษะและความรูใหกับนักศึกษาและยังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการเรียนของตน ได

ฝกฝนทักษะดานอาชีพตามสภาพความเปนจริงเพ่ือใหทราบความตองการของสังคม ปญหาของสังคมและรวมกันแกไข 

นักศึกษาสามารถนําความรูดานการประกันคุณภาพไปสูชุมชนสังคม ใหรูจักการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ ชวยเสนอแนะและ

แลกเปล่ียนความรูและขอคิดเห็นในการตรวจสอบการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ใหเปนไป

ตามเปาหมายของภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของกบัการบริการวชิาการแกสังคม มีจํานวน 7 ตัวบงชี้ 

โดยนิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการดําเนินการในแตละตัวบงชี้ ดังน้ี 

 

ตัวบงชี ้ ตัวอยางบทบาทของนิสตินกัศึกษา 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน • ใหขอมูลแกสถาบันเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน

ตามภารกิจหลักของสถาบัน 

•ใหขอมูล ท่ี นําไปสูการประเมินและปรับปรุง

แผนการดําเนินงานในแตละภารกิจหลักของ

ส ถ า บั น  มี ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ผ น

ดําเนินงานตางๆ 
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ตัวบงชี ้ ตัวอยางบทบาทของนิสตินกัศึกษา 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม •ใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดบริการทางวิชาการแก

สังคมในสวนท่ีเกี่ยวของ 

•ใหขอมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนเองตองการใหสถาบัน

จัดบริการทางวิชาการให 

•เสนอกิจกรรมและรูปแบบการจัดบริการทาง

วิชาการแกสังคมในสวนท่ีเกี่ยวของตามท่ีตองการ 

• เขารวมกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูจากชุมชน

ในการจัดบริการทางวิชาการของสถาบัน 

• ติดตามการปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 

• ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลของสถาบัน 

• ใหเขารวมเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการตางๆ ท่ีสถาบันจัดข้ึนท้ังในฐานะ

ผูรับบริการและผูใหบริการ 

 

3.3.4ภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นักศึกษาตองรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันแลว ยังตองรวมจัดกิจกรรมของสโมสรหรือชมรมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรูและสรางจิตสํานักในความเปนไทยท่ีจะตองมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ

กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ โดยนิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการดําเนินการในแตละตัวบงชี้ ดังน้ี 

 

ตัวบงชี ้ ตัวอยางบทบาทของนิสตินกัศึกษา 

6.1 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม • ใหขอมูลแกสถาบันเกี่ยวกับกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

• ใหขอมูลท่ีนําไปสูการปรับปรุงกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเ พ่ือใหสามารถสรางความ

ตระหนักตอนิสิตนักศึกษาในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

•  เ ข า ไ ป เ ป น ส ว น ห น่ึ ง ข อ ง ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมตามความสมัครใจ 

•  ติดตามการป รับป รุงแผนการดํ า เ นินงา น

เสริมสรางศิลปวัฒนธรรม 
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บทที่ 4 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําผลการประเมินตนเองไปใชในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการ

ดําเนินงาน และเพ่ือสามารถนําไปใชในการรับการประเมินคุณภาพ จึงควรสรุปผลการประเมินตนเองในรูปของรายงานซึ่ง

เรียกวา “รายงานการประเมินตนเอง” (Self Assessment Report : SAR )  

4.1 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 1.  เพ่ือบันทึกผลการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน วิธีการ

ปฏิบัติงาน และบทบาทหนาท่ีของหนวยงานในรอบปท่ีผานมา 

2.  เพ่ือบันทึกขอมูลและขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดดอย ศักยภาพ และปจจัยกดดันในการดําเนินงานหนวยงาน 

3.  เพ่ือบันทึกขอมูลและแนวทางในการเสริมสรางความแข็งแกรงเพ่ือดํารงไวซึ่งคุณภาพหรือในการเสริมสราง

ความแข็งแกรงของหนวยงาน 

4.2 ประโยชนของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 บุคลากรและหนวยงานมีความเขาใจตรงกนัในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางความเขมแขง็ และการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองของการดําเนินงาน แตละหนวยงานมีแนวทางในการสรางเสริมความแข็งแกรง และการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองของการดําเนินงานท่ีครอบคลุมและชัดเจนเปนลายลักษณอักษร หนวยงานมีความพรอมในการรับการ

ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน ท้ังท่ีเปนหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

4.3 หลักการสําคัญในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 การจัดทํารายงานหรือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรคํานึงถึงหลักการ ดังน้ี 

1. นําเสนอดวยภาษาและรูปแบบหรือระบบท่ีสามารถอานทําความเขาใจไดงาย 

2. รายงานมีสวนประกอบท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับองคประกอบและดัชนี/ตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในระบบการ

ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

3. นําเสนอผลการดําเนินงานตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

4. นําเสนอจุดออน จุดแข็ง และขอเสนอแนะ 

5. ยึดหลักการมีสวนรวมโดยเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับราง ใหผูบริหารและสมาชิกทุกคนใน

หนวยงานได รับทราบ เพ่ือปรับปรุงแกไขเปนท่ียอมรับรวมกันท้ังหนวยงาน 

4.4 ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สามารถสรุปเปนข้ันตอนในการดําเนินงานไดดังน้ี    

ขั้นที่1 : กองประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวางแผนและพัฒนาแตงตั้งคณะกรรมการหรือ ผูรับผิดชอบในการจัดทํา 

SAR ของหนวยงาน 

ขั้นที่ 2  : คณะกรรมการผูรับผิดชอบจัดทํา SAR  ของหนวยงาน   ดําเนินการจัดเก็บขอมูล  ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยจัดเก็บขอมูลแยกตาม องคประกอบท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

ขั้นที่ 3  : ผูรับผิดชอบในการจัดทํา SAR ของหนวยงานแตละระดับจัดหมวดหมูขอมูลและเขียน SAR (ฉบับราง) 

ตามขอบเขต รูปแบบและวิธีการเขียน SAR 
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ขั้นที่ 4 : ผูท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา SAR ของหนวยงาน เสนอ SAR (ฉบับราง) ใหผูบริหารและสมาชิกของ

หนวยงานไดรับทราบ และมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขจนเปนท่ียอมรับรวมกัน 

4.5 สวนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 

          รายงานการประเมินตนเองประกอบดวย 4 สวน  คือ  

สวนที่ 1 : สวนนํา 

 เปนการเขียนบรรยายเพ่ือใหเห็นความเปนมาและสภาพปจจุบันของหนวยงาน อันเปนพ้ืนฐานในการพิจารณา

สาระสําคัญในสวนตางๆ ตอไป เน้ือหาของสวนนําควรประกอบดวยประเด็นสําคัญตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษา

กําหนด 

สวนที่ 2 : สวนสําคัญ 

 การเขียนรายงานในสวนท่ี 2 น้ีเปนรายละเอียดผลการประเมินตนเอง โดยแยกตามดัชนี/ตัวบงชี้คุณภาพและ

เกณฑการประเมิน (ซึ่งอาจจะเปนตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด และ/หรือตัวบงชี้ตามภารกิจของหนวยงาน) และการ

บรรยายในลักษณะพรรณนาการดําเนินงานตามองคประกอบ แยกตามดัชนี/ตัวบงชี้  พรอมท้ังระบุชื่อหมายเลขเอกสาร

หลักฐาน 

สวนที่ 3 : สวนวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาโดยใชหลัก SWOT 

 เปนการเขียนในลักษณะพรรณนาสรุปและอุปสรรคถึงจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส 

(Opportunity) และปจจัยกดดันจากภายนอก (Threat) โดยการประเมินภาพจากผลการดําเนินงานตามองคประกอบและ

ดัชนี/ตัวบงชี้ตางๆ พรอมท้ังเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขเน้ือหาสวนน้ีประกอบดวย 

1. การสรุปความสําเร็จโดยรวมของการดําเนินงานของหนวยงานตามองคประกอบและดัชนี/ตัวบงชี้ตางๆ 

2. การสรุปความคุมคาโดยรวมของการดําเนินงานของหนวยงานตามองคประกอบและดัชนี/ตัวบงชี้ตางๆ 

3. การสรุปคุณภาพโดยรวมของการดําเนินงานของหนวยงานตามองคประกอบและดัชนี/ตัวบงชี้ตางๆ 

4. การระบุจุดแข็งและจุดออนท่ีสําคัญของการดําเนินงานของหนวยงาน (ระบุเฉพาะจุดแข็งท่ีสําคัญท่ีควร

รักษาไวและพัฒนาตอไปใหดียิ่งข้ึน และระบุเฉพาะจุดออนและสาเหตุของจุดออนท่ีสําคัญและจําเปนตอง

ไดรับการแกไขโดยเรงดวน) 

5. การสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข (สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท้ังในสวนท่ี

หนวยงานสามารถปรับปรุงแกไขไดดวยตนเอง และสวนท่ีหนวยงานตองเสนอใหผูบริหารหนวยงานและ

หนวยงานอ่ืนพิจารณาแกไข) 

ในสวนน้ีอาจเขียนเปนความเรียง หรือเขียนสรุปเปนตารางโดยแยกตามรายองคประกอบในแตละองคประกอบจะตองสรุป จุดแข็ง

และการสรางเสริมความแข็งแกรง รวมท้ังจุดออนและแนวทางแกไขดวย 
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สวนที่ 4 สวนสรุปผลการประเมิน  

ตารางที ่ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ  

ประเภทสถาบัน :กลุม ข สถาบันทีเ่นนระดับปริญญาตรี 

              
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

    ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 

(เกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1      

ตัวบงชี้ท่ี 1.1       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1     

องคประกอบท่ี 2     

ตัวบงชี้ท่ี 2.1       

ตัวบงชี้ท่ี 2.2       

ตัวบงชี้ท่ี 2.3       

ตัวบงชี้ท่ี 2.4       

ตัวบงชี้ท่ี 2.5       

ตัวบงชี้ท่ี 2.6       

ตัวบงชี้ท่ี 2.7       

ตัวบงชี้ท่ี 2.8       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2     

องคประกอบท่ี 3     

ตัวบงชี้ท่ี 3.1       

ตัวบงชี้ท่ี 3.2       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3     

องคประกอบท่ี 4     

ตัวบงชี้ท่ี 4.1       

ตัวบงชี้ท่ี 4.2       

ตัวบงชี้ท่ี 4.3       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4     

องคประกอบท่ี 5     
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5     

องคประกอบท่ี 6     

ตัวบงชี้ท่ี 6.1       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6     

องคประกอบท่ี 7     

ตัวบงชี้ท่ี 7.1       

ตัวบงชี้ท่ี 7.2       

ตัวบงชี้ท่ี 7.3       

ตัวบงชี้ท่ี 7.4       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 7     

องคประกอบท่ี 8     

ตัวบงชี้ท่ี 8.1       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 8     

องคประกอบท่ี 9     

ตัวบงชี้ท่ี 9.1       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 9     

องคประกอบท่ี 99     

ตัวบงชี้ท่ี 99.1       

ตัวบงชี้ท่ี 99.2       

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 99     

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับงชี้ของทุก

องคประกอบ 
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ตารางที ่ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคณุภาพ 

ประเภทสถาบัน :กลุม ข สถาบันทีเ่นนระดับปริญญาตรี 

       องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหต ุ

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงาน

ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนนิงานตอง

ปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนนิงาน

ระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนนิงาน

ระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนนิงาน

ระดับดีมาก 

  

องคประกอบท่ี 1        

องคประกอบท่ี 2        

องคประกอบท่ี 3        

องคประกอบท่ี 4        

องคประกอบท่ี 5        

องคประกอบท่ี 6        

องคประกอบท่ี 7        

องคประกอบท่ี 8        

องคประกอบท่ี 9        

องคประกอบท่ี 98        

องคประกอบท่ี 99        

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกองคประกอบ 

       

ผลการประเมิน        
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ตารางที ่ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

       ประเภทสถาบัน :กลุม ข สถาบันทีเ่นนระดับปริญญาตรี 

              
มาตรฐาน

อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหต ุ

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงาน

ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนนิงานตอง

ปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนนิงาน

ระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนนิงาน

ระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนนิงาน

ระดับดีมาก 

  

มาตรฐานท่ี 1        

มาตรฐานท่ี 2        

มาตรฐานท่ี 2 ก        

มาตรฐานท่ี 2 ข        

มาตรฐานท่ี 3        

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้

ของ 

ทุกมาตรฐาน 

       

ผลการประเมิน        
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ตารางที ่ส .4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

        ประเภทสถาบัน :กลุม ข สถาบันทีเ่นนระดับปริญญาตรี  

        
มุมมองดานการ

บริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหต ุ

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงาน

ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนนิงานตอง

ปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนนิงาน

ระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนนิงาน

ระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนนิงาน

ระดับดีมาก 

  

ดานนักศกึษาและผู

มีสวนไดสวนเสีย 

       

ดานกระบวนการ

ภายใน 

       

ดานการเงิน        

ดานบุคลากรการ

เรียนรูและ

นวัตกรรม 

       

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกมมุมอง 

       

ผลการประเมิน        
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ตารางที ่ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

       ประเภทสถาบัน :กลุม ข สถาบันทีเ่นนระดับปริญญาตรี  

              

มาตรฐาน

สถาบันอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหต ุ

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงาน

ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนนิงานตอง

ปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนนิงาน

ระดับพอใช 

3.51-4.00 การดําเนนิงาน

ระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนนิงาน

ระดับดีมาก 

  

1. มาตรฐานดาน

ศักยภาพและความ

พรอมในการจัด

การศึกษา  

            

1มาตรฐานดาน

ศักยภาพและความ

พรอมในการจัด

การศึกษา  

       

 (1)ดานกายภาพ        

 (2)ดานวิชาการ        

 (3)ดานการเงิน        

 (4)ดานการบริหาร

จัดการ 

       

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ

มาตรฐานท่ี 1 
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2. มาตรฐานดานการ

ดําเนินการตามภารกิจ

ของสถาบันอุดมศกึษา 

      

 (2)ดานการวจิัย        

 (3)ดานการใหบริการ

ทางวชิาการแกสังคม 

       

 (4)ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

       

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ

มาตรฐานท่ี 2 

       

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ 

ทุกมาตรฐาน 

       

ผลการประเมิน        

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาในภาพรวมวิธีปฏิบัติท่ีดีและผลการดําเนินงานท่ีเปน

แบบอยางท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ีสรางขึ้น (ถามี) 

ภาคผนวก 

- ตารางดัชนีสมรรถนะ 

- Common Data Set 

- รายนามคณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

4.6 เอกสารและหลักฐานประกอบอื่นๆ 

 เอกสารและหลักฐานประกอบอ่ืน  ๆเปนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษา  แตไมไดจัดรวมไวในภาคผนวกของ

รายงานการประเมินตนเอง  การจัดเก็บเอกสารและหลักฐานประกอบอ่ืน  ๆน้ี ควรจัดเก็บในแฟม หรือตูเอกสาร ตามรูปแบบที่สํานัก

อํานวยการกําหนดหรือระบบสารสนเทศอ่ืน  ๆท่ีสามารถหยิบใชหรือนํามาใชไดโดยสะดวก และใชไดทันทีท่ีผูประเมินคุณภาพประสงคจะ

ศึกษาเอกสารเหลาน้ี  โดยจัดแยกใหเปนตามรายมาตรฐาน และเขียนรายชื่อเอกสารใหชัดเจน  
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ภาคผนวก 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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