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คํานํา 

 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นคําที่จะสร้างความม่ันใจ เชื่อม่ัน ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับคณะวิชาและสถาบันที่ให้การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่จะสร้างความม่ันใจ เชื่อม่ันกับผู้มีส่วนได้
เสียให้เกิดขึ้นมาได้ 
 จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยกําหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปนั้น เพ่ือให้การเตรียม
ความพร้อมสําหรับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา จึงดําเนินการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันขึ้นตามตัวบ่งชี้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดไว้เป็นเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้การดําเนินการรายงานผลการประเมินตนเอง ในระดับคณะวิชาและสถาบัน เป็นไปได้ด้วยดี หวังว่า
คู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญให้ช่วยดําเนินการได้สําเร็จตามประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

1. เหตุผลและความจําเปน็ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการ ทาง
วิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย 
ประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจัยดัง
กล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ 
เป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation) มีความ 
โปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพ การศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็น
กลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 24 
เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือ 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  
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 1.2 วัตถุประสงค์องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี ้
1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ 

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
นําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้ง ไว้ตามจุดเน้น
ของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ ดําเนินงาน
เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็น 
สําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

2. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เก่ียวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย 
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดย 
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง 
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
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เรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและ 
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ําซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ กล่าวคือ ให้ มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้ง 
มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐาน 
ราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและ 
ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม 
พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและ
การทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน  โดยที่
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน 
แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) 
ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก 
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม 
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมกําลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุน 
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส 
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค 
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม 
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา 
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา 
ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น 
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
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กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทํา 
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นําทางความคิดของ 
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  

 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) กําหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 
2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้นํา การ
พัฒนาอย่างย่ังยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ 
ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ 
อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือ 
ประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา 
เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูง
ที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคม
อาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
 

 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก  ่มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ใน 
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคน 
ไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและ 
สัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้น
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การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําหน้าที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศทบวง 
มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ 
ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะ
วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง 

ได้จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2545 ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แทนฉบับเดิม โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาทําหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง นอกจากน  ้ียังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงาน
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ต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) 
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 33 
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการ
ของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะ
เป็นระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการทํางานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
  หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
  1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
  2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่ง
สามารถส่งเสริมและนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไป
ที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม
การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเป็นนโยบายของ กก. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็น
การทํางานซ้ําซ้อนเกินความจําเป็นหรือสร้างภาระการทํางานของหน่วยงาน 
  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานที่เป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
มาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้าน
ต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
  กําหนดตัวบ่งชี้ เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้กี่ข้อ 
ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการ
ประเมินโดยกําหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะ
พิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 
  2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิด
เป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นําไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกํากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) 
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พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสําคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็น
การบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา 
รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในส่วนที่ 4 ถึงส่วนที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานําไปเป็นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไป
ที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม 
การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยง
หรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยนําเข้า 
และกระบวนการ ซึ่งภายในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดําเนินการตามกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย 
  3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้อง
ให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง หน้าที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อม
ทั้งกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้อง
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับ
สถาบัน โดยอาจจําเป็นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แต่ที่สําคัญคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ทุกระดับ 
  3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็น
ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระดับสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงที่จะส่งผล
ต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 

4. ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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และระดับหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดย
มีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กําหนด  
พันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทําให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจน
สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 

 แผนภาพที่ 1.1 ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานท่ี 1
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์

ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก

มาตรฐานท่ี 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 3
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

/สังคมแห่งความรู้

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักเกณฑ์กํากับมาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและการบริหารจัดการ

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ
 

5. ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแล
ทั้งปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จําเป็นต้อง
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการ
บันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสภาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
การดําเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจําปี 
การตรวจ

เย่ียม 

รายงานผล
การ

ประเมิน

การ
ติดตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ ติดตามตรวจสอบ

โดยต้นสังกัดทกุ 3 ป ี

ข้อมูลป้อนกลับ 
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ส่วนที่ 2 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะใน
อนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558-2562) 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้
ตัวบ่งชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุม
องค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญคือไม่เป็นภาระซ้ําซ้อน
ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับ
สถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการทํางานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก โดย
นําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
รัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นําตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ  
สมศ.มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการให้
ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
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ในรอบนี้ ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ ใช้กับทุกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรีกลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี 
และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) 
 ในปี พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึง
ได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณา
เพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ทั้งนี้ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้าน
อ่ืนๆ ที่จําเป็น สําหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบันดําเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการ
ตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้กําหนดหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
คุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องกค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะให้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล 
รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
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พร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้าน
การดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดําเนินการของ
สถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน 
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้
ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของ
สถาบัน อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดทํา
รายงานประจําปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปี
การศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการ
สร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทํา ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดําเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา 
กําหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต 
ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดย
คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน 
คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของ 
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการ 
ของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่
สามารถประกันคุณภาพได  ้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็น
ระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพ
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ภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่
เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปี
การศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้ง
งบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรือ งบประมาณพิเศษก็ได 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ่านระบบ CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตร

ที่ได้ประเมินไปแล้ว  
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน การประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน  
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร คณะ

วิชา พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป  
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปี 
และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นปีการศึกษา  
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สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
และส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง ในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  

ในกรณีที่ ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กําหนดไว้ดังนี ้

- ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่าง
น้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา
เป็น ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

ในกรณีที่ประสงค์นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับ
สถาบัน กําหนดไว้ดังนี้  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย

ร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ  
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น ผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ  
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- ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ  

- ผู้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  

2. กรรมการ  
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทําหน้าที่ในระดับผู้อํานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
 

4. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

 1) รอบปีการประเมินคุณภาพภายใน จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ของปี
การศึกษาที่ประเมิน ถึง 31 กรกฎาคม ในปีถัดไป 
 

 2) การประเมินระดับคณะ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่ สกอ. กําหนดขึ้นโดยรวบรวมผลการประเมินฯ 
ระดับหลักสูตร มาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online ของ 
สกอ. ด้วย 

 3) การประเมินระดับสถาบัน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่ สกอ. กําหนดขึ้นโดยรวบรวมผลการ
ประเมินฯ ระดับคณะ มาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online 
ของ สกอ. ด้วย 
 

5. แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ส
.ค

. 

ก
.ย

. 

ต
.ค

. 

พ
.ย

. 

ธ
.ค

. 

ม
.ค

. 

ก
.พ

. 

มี
.ค

. 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ
.ย

. 

ก
.ค

. 

ส
.ค

. 

ก
.ย

. 

ต
.ค

. 

พ
.ย

. 

1. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการประเมิน

ฯ รอบปีการศึกษาที่ประเมิน 

                

2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการการประเมินฯ ให้กับ

ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาจัดทําประกาศแต่งตั้ง 

                

3. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการประเมินฯ 

ระดับหลักสูตรทั้งหมดมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการ

ประเมิน (SAR) ของคณะผ่านระบบ CHE QA Online โดยจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเอง ให้ เสร็จสิ้นภายในเดือน

กรกฎาคม เพื่อเตรียมรับการประเมิน และจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

                

4. ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ผ่านระบบ CHE QA 

Online 

                



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

17 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 
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.ย

. 

ต
.ค

. 

พ
.ย

. 

5. คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ 

ระดับคณะ ฉบับสมบูรณ์ไปยังคณบดี และงานประกัน

คุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินฯ ระดับสถาบัน 

6. คณะจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินที่

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอ

สถาบันภายใน 120 วัน หลังจากได้รับผลการประเมินจาก

คณะกรรมการภายนอกเรียบร้อยแล้ว 

                

6. แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ส
.ค

. 

ก
.ย

. 

ต
.ค

. 

พ
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ธ
.ค

. 

ม
.ค

. 

ก
.พ

. 

มี
.ค

. 

เม
.ย

. 

พ
.ค
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มิ
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. 
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.ค

. 

พ
.ย

. 

1. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการประเมิน

ฯ รอบปีการศึกษาที่ประเมิน 

                

2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการการประเมินฯ ให้กับ

ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาจัดทําประกาศแต่งตั้ง 

                

3. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการ

ประเมินฯ ระดับคณะทั้ งหมดมาเป็นส่วนหนึ่ งของ

รายงานการประเมิน (SAR) ของสถาบันผ่านระบบ CHE 

QA Online โดยจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ให้

เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม เพื่อเตรียมรับการประเมิน 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA 

Online ของ สกอ. 

                

4. ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE 

QA Online 

5. คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ 

ระดับสถาบัน ฉบับสมบูรณ์ไปยังงานประกันคุณภาพ 

                

6. คณะจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน 

เสนอสถาบันภายใน 120 วัน หลังจากได้รับผลการ

ประเมินจากคณะกรรมการภายนอกเรียบร้อยแล้ว 
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ส่วนที่ 3 

นิยามศัพท ์
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง 
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ 
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน 
สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได  ้โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน  

การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู ้ได้แก่ 
(1) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแปลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุม

ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน 

ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น 
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ใน

รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่ เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ 
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดยคน คน
เดียว  

 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ 
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย  
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การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือ
มุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน (organizationwide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของ 
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอ่ืน  
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ  
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 
ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อย
ละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได 
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ 
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจน สรุปผลอย่างเป็นระบบ  
 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก 
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย 
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ  

 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์
ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดําเนินการในแต่ละช่วง แนวโน้มแสดงผลการดําเนินการของสถาบัน
ตามลําดับ โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทาง
สถิติ อาจจําเป็นต้องแสดงจํานวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้มระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับ
ขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้อง
ใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม 
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ 
ภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้

 

ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยเป็นผลสําเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนําเสนอผู้ว่าจ้างในการทําวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่ง
ทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ 
การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท  ี่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อ มูล Scopusหรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของ 
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ 
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ 
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ 
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน 
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องม  ี
การระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน 
ของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง 
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
 

แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน 
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน  
 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย 
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น  
 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้
เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
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ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เม่ือวันที่ 18 
ตุลาคม 2549)  

 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนา
แก่สถาบันอุดมศึกษา  
 

ระบบและกลไก  
 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได  ้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน  
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน ที่ 
ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)  
 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ 
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง 
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่
รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ใน
ภาครัฐ มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน ที่
เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร ทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง การ
แสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ 
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ 
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง 
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ ของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย 
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตําแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน ไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่
ประเมิน ดังนี้ 

 9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 

 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได ้

 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัด การเรียน
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 
2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการ นําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอ ต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณาว่า  

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED2013 
(UNESCO)  

- กรณีมีตําแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทํางานวิจัยด้วย 
 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ หน้าที่เต็ม
เวลา 
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อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร ที่เปิดสอน 
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร หลายหลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ของหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา หลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ พัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ําได้เกิน 2 คน 
 

อาจารย์พิเศษ  หมายถึง ผู้สอนที่ ไม่ใช้อาจารย์ประจํา ทั้ งนี้  หากหลักสูตรใดใช้คําพิจารณาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยาม
อาจารย์ประจําหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั 
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการในระดับสถาบัน 

จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  
(ระดับสถาบัน) ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการใน

ระดับสถาบัน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับคณะ(ระดับสถาบัน) 

เกณฑพิ์จารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1(1.1) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 (1.2 ) อาจารย์ประจําสถาบันที่ มี คุณ วุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3(1.3) อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม เวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

1.5(1.4) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6(1.5) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1(2.1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2(2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เ งิ น ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

2.3(2.3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1(3.1) การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1(4.1) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1(5.1) การบริหารของคณะ(สถาบัน)เพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ(สถาบัน) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

(5.2) ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5 .2(5 .3 ) ระบบกํ ากั บการประกั น คุณ ภาพ
หลักสูตร(และคณะ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย 
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

ตัวบ่งชี้ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1(1.1) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2(1.2) อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3(1.3) อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5(1.4) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6(1.5) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1(1.1) ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ(สถาบัน) ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่คณะ(สถาบัน) รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทีค่ณะ(สถาบัน) รับผิดชอบ 

 
สูตรการคํานวณ 
  

คะแนนที่ได ้= 

 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีค่ณะ(สถาบัน) รับผิดชอบ  

 

 

 

หมายเหตุ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม 
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(a) สถาบันมีกระบวนการอย่างไรในการออกแบบและพิจารณาหลักสูตร 
 2.3(a) สถาบันมีวิธีการประเมินอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย และมีการทบทวน
วิธีการประเมินอย่างไรเพ่ือพิจารณาปัญหา อาทิ ความเที่ยงตรงและความเป็นธรรม 
 2.3(b) มาตรฐานและกระบวนการในการประเมินเข้าถึงได้ง่าย และมีความชัดเจนทั้งกับผู้สอนและ
นักศึกษาหรือไม่ 
 2.3(c) นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์และเวลาที่เพียงพอสําหรับทุกรูปแบบของการประเมิน 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี SAR ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน 
CAR ระดับหลักสูตรทุกหลกัสูตรที่เปิดสอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 (1.2) อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น
สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิด
สอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและ นักวิจัย 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.2(g) คณาจารย์มีการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติอย่างไร 
 4.1(a) สถาบันสามารถรับประกันได้ว่าคณาจารย์ของหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานะนักการศึกษา 
 4.1(b) สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการวิจัย ศิลปะ และการสอน 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

30 

 4.1(c) สถาบันมีนโยบายอย่างไรในการพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์ 
 4.2(b) องค์ประกอบของคณาจารย์สามารถปรับให้ เข้ากับความต้องการทางวิชาชีพใหม่ ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรอย่างไร 
 4.2(c) นโยบายในการสรรหาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภายในสถาบันอย่างไร 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี ระเบียนประวัติคณาจารย์ 
สัญญาการจ้างงาน 
แผนพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3(1.3) อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ใน การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของ
อาจารย์ตามพันธกิจ  

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
X 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี ระเบียนประวัติคณาจารย์ 
สัญญาการจ้างงาน 
แผนพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการ
สอนรวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงาน
อาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิตดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจํานวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน  ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเทียบเท่าเกณฑ์
มาตรฐานกําหนดเป็นคะแนนระดับ 5 
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ 
คํานวณหาค่าความ 
แตกต่างระหว่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่า
ความแตกต่างมาพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็น
คะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
  SCH = ∑nici 
  เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชา i 
   ci = จํานวนหน่วยกิจของวิชา i 
 

2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณ ดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

  

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

 

 จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มจํานวน
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้ระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามาร่วมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ (2 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ (1.8 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มนักศึกษา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   - แพทยศาสตร ์
   - พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 8:1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร ์บัญช ีการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ 25:1 

7. นิสิตศาสตร ์ 50:1 

8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ 30:1 

9. สังคมศาสตร ์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 

10. ศิลปกรรมศาสตร์ 
   กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ 
     - กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ 
     - กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
     - กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์ – กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ 

8:1 
 

15:1 
12:1 
15:1 
20:1 

 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณหาค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นร้อยละ ตามสูตร 

 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวน
อาจารย์ประจําที่เป็นจริง 

- 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์

ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

X 100 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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2. นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี ้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเทียบเท่าร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นาํมาคิดคะแนน ดังนี ้
 

คะแนนที่ได ้= 5 - 
(ค่าร้อยละที่คํานวณได้จาก 2.3)  

4  

 
แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 3.1(a) สถาบันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการรับนักศึกษาทุกประเภท (รวมถึงนักศึกษาผู้ใหญ่และ
โอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต) 
 3.1(b)  ข้อกําหนดในการรับเข้าสามารถประเมินศักยภาพ (ในเชิงศิลปะ เทคนิควิชาการ และวิธีการสอน) 
ของผู้สมัครว่าจะสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน 
 4.2(a)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะมีจํานวนคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
เพียงพอ ครอบคลุมปริมาณและความหลากหลายของศาสตร ์
 
เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี รายงานผลการคํานวณค่า FTES 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5(1.4) การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 (คณะ) 
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือการดํารง
อย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ 
ตั้งแต่การให้คําปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความสําคัญ กับการบริการที่ มี คุณ ภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 (สถาบัน) 
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้าน
ต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่
การให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็น
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสูอ่าชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(k)  สถาบันมีระบบการให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัวอย่างไร 
 3.2(a)  สถาบันมีการติดตามกระบวนการพัฒนาและความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรอย่างไร 
 3.2(b)  สถาบันมีกลไกในการจําแนกอย่างไร 
 3.2(c)  สถาบันมีนโยบายเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าหรือไม่ และหลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมและการได้งานของนักศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษาและมีการนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้อย่างไร 
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 3.2(d)  บัณฑิตประสบความสําเร็จในการทํางานหรือการประกอบอาชีพในสังคมดนตรีระดับนานาชาติที่มี
การแข่งขันสูงหรือไม่ 
 3.2(e)  งานที่บัณฑิตทํามีลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างไร การได้งานทําของบัณฑิตทันทีที่
สําเร็จการศึกษาและการทํางานหลังจากนั้นเป็นอย่างไร 
 3.2(f)  บัณฑิตของสถาบันมีส่วนในการสนับสนุนและยกระดับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างไร 
 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดบริการให้คําปรึกษา 
แนะแนวด้ านการใช้ชี วิต 
แล ะก าร เข้ า สู่ อ าชี พ แก่
นักศึกษาในสถาบัน 

1. สถาบันจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทาง
จิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเม่ือ
นักศึกษามีปัญหา 
2. หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการหรือ
ให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของ
นักศึกษาที่ขอใช้บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้
คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน 
และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 
3. มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง
โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกิน
ความสามารถของสถาบันที่จะดูแลได้ 
4. ผู้ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้
คําแนะนําแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ 
5. มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็น
ระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
6. มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ให้บริการ 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - ฐานข้อมูลนักศึกษา 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ/มอบหมายดําเนินงาน การจัดบริการให้
คําปรึกษา 
- นักจิตวิทยาแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
- ช่องทางการการให้คําปรึกษากับนักศึกษา 
- รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการให้บริการ 

2. มี ก า ร ให้ ข้ อ มู ล ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
กิ จ ก ร ร ม พิ เศ ษ น อ ก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

1. สถาบันจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์บอร์ด เว็บไซต ์สําหรับประกาศข้อมูลขา่วสาร
ที่ เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเป็นต้องรู้ 
2. มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
เว ล า แ ล ะ น อ ก เว ล า แ ก่
นักศึกษา 

ให้บริการ 
3. มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรบัผดิชอบ/มอบหมายดําเนินงาน 
- ช่องทางการให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Social Media จุดอ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสารของสถาบนั เป็นต้น 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ แก่นักศึกษา 
- รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการให้บริการ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่
นักศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบระดับสถาบันมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
การทํางานให้กับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา 
2. มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการกิจกรรม 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบ/มอบหมายดําเนินงาน 
- โครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 
- รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม 

4. ประเมินคุณภาพของการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ
ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า  3.51 จ า ก 
คะแนนเต็ม 5 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
2. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 
3. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ํากว่า 3.51 คะแนน) 
ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แบบสํารวจประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการให้บริการ 
- รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ 
- รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม 
- รายงานการประชุม (ถ้ามี) 

5. นําผลการประเมินจาก
ข้ อ  4 ม า ป รั บ ป รุ ง
พัฒนาการให้บริการและ

1. นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
การให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
ก ารป ระ เมิ น สู งขึ้ น ห รื อ
เป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

2. มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่กําหนด 
3. มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการที่
สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการ
พัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - โครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการตามความต้องการของนักศึกษา 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการที่สถาบันจัดให ้
- รายงานการประชุมปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา 
- แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

6. ให้ข้อ มูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

1. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการให้และเผยแพร่ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับศิษย์เก่าเป็นระยะๆ 
โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 
2. มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - โครงการ/กิจกรรม สําหรับศิษย์เก่า 
- รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม 
- ช่องทางการให้บริการข้อมูลขา่วสาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ Social Media 
วารสารของสถาบัน เป็นต้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6(1.5) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 (คณะ) 
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม
และครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วม ร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้
กําหนดเพ่ิมเติมตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และนํ าหลั ก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างย่ังยืน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 (สถาบัน) 
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้
มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ 
อ ย่างเหมาะสมและครบถ้ วน 
กิ จก รรม นั ก ศึ กษ า  ห ม ายถึ ง
กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ห ลั ก สู ต ร ที่
ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ (สถาบัน) โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและ
การจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนิน
กิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) กิจกรรมส่ งเสริม คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน  

(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(h)  การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมของนักศึกษาอย่างไร 
 2.1(i)  สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ไตร่ตรอง และภาพสะท้อนตนเองของนักศึกษาอย่างไร 
 2.1(j)  สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนองานสร้างสรรค์ทางดนตรีและศิลปะอย่างไร 
 2.2(a)  สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการให้มุมมองและประสบการณ์ระดับนานาชาติแก่นักศึกษา 
 2.2(b)  หลักสูตรและกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรมีส่วนช่วยในการขยายมุมมองและประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติอย่างไร 

  

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

1. หน่วยงานระดับสถาบันมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดย
สถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่
สถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 
2. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตัวบ่งชี้เฉพาะที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ถ้ามี) 
เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํา
กิจกรรม 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ/มอบหมายดําเนินงาน 
- แผนปฏิบัติการ/โครงการ /กิจกรรม ประจําป ี
- แผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

ระดับสถาบัน 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดย
สถาบัน 

1. สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
 สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิชาควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

นักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมด้านความรู้ กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา กิจกรรมด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และกิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้
ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดยมี
คําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
สาระสําคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด 
ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี
- โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ที่ดําเนินการโดยใช้หลักการ PDCA เข้าไปดําเนินการ 
- รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม 

ระดับคณะ 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ป ร ะ ก า ร  ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น 
ประกอบด้วย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 .จัดกิ จกรรม ให้ ความรู้ แล ะ
ทั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะและสถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ 
และกําหนดเง่ือนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการ
ประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
สถาบัน 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - กิจกรรมการประชุมนักศึกษา และองค์การนักศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ 
- สรุปผลการดําเนินกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการ
ประเมิ นผลความสํ าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนํา

1. คณะและสถาบันมีระบบการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด 
2. คณะและสถาบันกําหนดให้จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผล
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งต่อไป 

การจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาในแต่ละรอบปี 
3. คณะและสถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้
ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา 
4. คณะและสถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปีต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม 

5 . ประ เมิ นความสํ า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. คณะและสถาบันมีระบบติดตามประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด 
2. คณะและสถาบันกําหนดให้จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผน และนํา
รายงานผลการดําเนินการตามแผนมาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและ
ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี 
3. คณะและสถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้
ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการดําเนินการ
ตามแผน 
4. คณะและสถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - สรุปผลการดําเนนิการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

1. คณะและสถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2. คณะและสถาบันนําเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดใน
การพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผ่านกิจกรรมนักศึกษา 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - การประชุมทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา 
- รายงานการประชุมการปรับปรุงแผน/กิจกรรม 
- แผนปฏิบัติงานประจําปีถัดไป 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม 
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น 
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน  ์การวิจัยจะประสบความสําเร็จและ 
เกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง 
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ 
มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งชี้  จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1(2.1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2(2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3(2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1(2.1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ ทั้ง การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจน
จัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์

เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(f)  การวิจัยมีบทบาทอย่างไรตลอดการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
 

1. สถาบันควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่าง
สมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 
2. การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้
สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการ
จัดสรรทุนวิจัยนอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - นโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จัยของชาติ  (พ .ศ .2560-2579) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
-  จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- แผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
- แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย/งบประมาณ 
- แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
- คู่มือและแนวปฏิบัติการทําวิจัยของสถาบัน 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิ จัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
- สิ่ งอํ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงาน
ส ร้ า งส รร ค์  เช่ น  ร ะบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมการวิจัยดังนี้ 
1. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยควรประกอบด้วย  

1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย
หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของ
ประเทศหรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  

2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่างๆ  

3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก  

4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) เป็นต้น 
2. ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานศูนย์เครื่องมือ
ระดับสูงที่จําเป็นที่หลายหน่วยวิจัยหรือกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยสามารถใช้ร่วมกันได้หรือ
หากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าวก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและ
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
รั กษาความปลอดภั ยใน
ห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้ มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (Visiting Professor) 

ต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอ่ืนได้เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของ
นักวิจัย 
3. แหล่งค้นคว้าทางวิชาการซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้วยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การ
สนับสนุนการไปร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับงานวิ จัยของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 
 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันทั้งปัจจุบันและผลงานที่
ผ่านมา  
 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการ
ประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันใน
การเผยแพร่ผลงาน  
 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและการซื้อ
ขายทรัพย์สินทางปัญญา  
 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนๆของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรมี 
- คลินิกวจัิย/ศูนย์ให้คําปรึกษา 
- ห้องสมุดสนับสนนุการวิจัย 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการวจัิย ระบบ NRPM 
- เว็บไซด์ของสถาบัน/คณะ 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ก าร เผ ย แพ ร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตี พิมพ์ใน
วารส ารระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตี พิมพ์ใน
วารส ารระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วย

ในการคุ้ มครองสิ ท ธ์ของ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่ นํ า ไป ใช้ ประโยชน์ และ

ดํ า เนิ นก ารต าม ระบ บ ที่

กําหนด 

3. จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ื อเป็นทุนวิ จัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

- ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยากดังนั้น
สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้
นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไป 

- สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้นสถาบันอาจจัดให้มีระบบ
สนับสนุนเช่นการจัดให้มีข้อมูลรายละเอียดและเง่ือนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆทั้งแหล่ง
ทุนภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวก
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
รวดเร็วนอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะผู้ เชี่ยวชาญเป็นพ่ี เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆและช่วยเหลือ
ปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสมเพ่ือมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากย่ิงขึ้น 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรมี - เอกสารงบประมาณ/แผนงบประมาณ ด้านงานวจัิย 
- เว็บไซด์ ของสถาบัน/คณะ (ขอ้มูลเผยแพร่แหล่งทุนวิจัย) 
- รายงานทางการเงินเกี่ยวกับด้านวิจัย 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
ส ร้ า งขวัญ แล ะกํ าลั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

1. จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กําลังคนวางแผน
และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
ทําการกําหนดกฎเกณฑ์แนวทางกํากับและส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติโดยกําหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 
2. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
บุคคลกรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรมการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โดยได้รับการแนะนําหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการการ
ช่วยให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษากรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัยหรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า อย่างไรก็
ตามการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยระดับกลางนักวิจัยหรือนักศึกษา
หลังปริญญาเอกและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผู้ช่วยวิจัยทั้งนี้เพ่ือให้สามารถทํางานวิจัยอย่าง
ลุ่มลึกและต่อเนื่อง 
3.  ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจัยตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
4. สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยเช่นการยกย่องการให้ผลตอบแทนหรือการให้รางวัลสําหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นการจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและ
จูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์เป็นต้น 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - โครงการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่ /โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
- คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย/คู่มือการทําวิจัย 
- เกณฑ์/การให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์หรือจัดแสดงผลงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2(2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบง่ช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ปั จ จัยสํ า คัญ ที่ ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ เกิ ดการผลิตงานวิ จัยหรือ งานสร้างสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น ของสถาบัน 

 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
สถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะคณะที่
อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 1. (คณะ) ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ โดยการแปลงจํานวนเงินต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
2. (สถาบัน) ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

  

เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการคํานวณระดับคณะ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิย  

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 

สูตรการคํานวณระดับสถาบัน 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

 จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

หมายเหตุ  
 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม ผู้ลาศึกษาต่อ  
 2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่
จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา รับ
ทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย 
เป็นผู้ดําเนินการ 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - สัญญารับทุน 
- รายงานผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
- เอกสารงบประมาณ/แผนงบประมาณ ด้านงานวจัิย 
- เว็บไซด์ ของสถาบัน/คณะ (ขอ้มูลเผยแพร่แหล่งทุนวิจัย) 
- รายงานทางการเงินเกี่ยวกับด้านวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3(2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี ้

เกณฑ์การประเมิน 1. (คณะ) ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ โดยการแปลงค่าร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย เป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5 
2. (สถาบัน) ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วย
งานวิจัยในสถาบัน 

 

เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณระดับคณะ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
X 5 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิยทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
X 5  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 

สูตรการคํานวณระดับสถาบัน 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

 จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา เป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง ทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง ทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตําแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 

 การส่งบทความวิชาการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

0.80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาต ิ

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคลากรภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

- วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่าน การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว) 
- ผลงานที่ทําร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะ
สังคมการให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งชี้  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1(3.1) การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

54 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 (3.1) การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
นํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่สถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสําเร็จ
ของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึง
พอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับคณะ) 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสถาบัน) 
 (1.) กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยความร่วมมือของคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 (2.) จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 
 (3.) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
 (4.) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (5.) สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 (6.) ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
  8.1(a)  สถาบันมีส่วนร่วมในการอภิปรายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางวัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา 
และหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ อย่างไร 
  8.1(b)  สถาบันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ในลักษณะที่เป็นผู้ดําเนินการเองหรือ
ที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนหรือไม่ 
  8.1(c)  สถาบันให้การสนับสนุนกับชุมชนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติอย่างไร 
  8.1(d)  สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการทางด้านวัฒนธรรมและดนตรี (ภายนอกสถาบัน) ในระดับ
ชุมชน ชาติ และนานาชาติ อย่างไร 
  8.1(e)  สถาบันเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสังคมด้วยความรู้และทักษะหรือไม่ ถา้ใช่ 

อย่างไร 

 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและกําหนดตัว
บ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง การจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น ความเชี่ยวชาญของสถาบัน และความ
ต้องการของชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
2. กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการบริการวิชาการ 
3. กําหนดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โดยอย่างน้อยมี 1 โครงการ ที่
สามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับชุมชน แสดงผลให้
เห็นในเชิงประจักษ์ 
3. นําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี
- แผนการบริการวิชาการประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 
- รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ (วาระเพ่ือพิจารณา) 

2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรอื
สังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้กําหนดไว้ตามแผนอย่างน้อยต้องมี
โครงการ 1 โครงการ ที่บริการแบบให้เปล่า 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนการบริการวิชาการประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บริการแบบให้เปล่า 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา 

1. คณะมีระบบการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด 
2. คณะกําหนดให้จัดทํารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม และนํารายงานผล
การจัดโครงการ/กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของโครงการ/
กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ในแต่ละรอบ
ปี 
3. คณะมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ เพ่ือการ
พัฒนาและดําเนินการเพ่ือความย่ังยืนของชุมชนหรือสังคม 
4. คณะมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - รายงานการประเมินแผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
- รายงานการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

1. คณะมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการและผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีผลให้เห็นในเชิงประจักษ์  
2. คณะนําเสนอผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดม
ความคิดในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาและ
ดําเนินการเพ่ือความย่ังยืนของชุมชนหรือสังคมที่รับบริการต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนการบริการวิชาการประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบนั 

1. คณะให้ความสําคัญในการพิจารณาบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ ให้มีความเหมาะสมในความเชี่ยวชาญ ภาระงาน เวลา รวมถึง
เรื่องอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพที่ได้รับมอบหมาย 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

 
ระดับสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
1. กําหนดชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมโดยมี
ความร่วมมือระหว่างคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบายยุทธศาสตร์ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและ
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี -  แบบสรุปผลการสํารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของสังคม 
- รายงานการประชุม 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
2. จัดทําแผนบริการวิชาการ
โดยมีส่วนร่วมจากชุมชุน
หรือองค์การเป้าหมายที่
กําหนดในข้อ 1 
 
 

1. มีการวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆที่
สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบันมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์บุคลากร
ทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญเวลาและจิตแห่งการบริการ 
(service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการให้บริการกําหนดภาระงาน
ของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจนโดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระ
งานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคม
ตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบัน  
2. ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผนตรวจสอบติดตามประเมินเพ่ือ
นําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
3. ควรให้ชุมชุนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหาร
จัดการตามขั้นตอนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ 

เอกสาร/หลกัฐานทีค่วรม ี - แผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการ แก่สังคม 
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/  กจิกรรม 
- รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- รายงานการประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานดา้นการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
- แผนการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม   

3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้ ม แ ข็ ง ที่ มี ห ลั ก ฐ า น ที่
ปรากฏชัดเจน 

ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยมีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ อย่างเป็นระยะ 
อย่างต่อเนื่อง 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - โครงการ/กิจกรรม ที่สร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนในชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
- รายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

4. ชุ ม ช น ห รื อ อ ง ค์ ก า ร
เป้าหมายดําเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จ 
2. จัดสรรบุคลากรเป็นผู้ดําเนินการติดตาม/หรือเป็นทีมงานลงไปดูแล เก็บข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือการทําโครงการเสริม หรือแนะนําเพ่ิมเติมให้กับชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - รายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบ คณะทํางานในพ้ืนที่ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
5. สถาบันสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 

สถาบันควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย อย่างย่ังยืน 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - การทํา MOU กับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
- รายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการตามแผน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
อาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 

สถาบันควรมีนโยบายและสนับสนุนโดยกําหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้
ชัดเจนโดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้น
ของสถาบัน 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - นโยบายสถาบันด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- แนวทาง/ข้อกําหนด/แนวปฏิบัติ ในการบริการ ทางวิชาการแก่สังคม 
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องค์ประกอบที่ 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1(4.1) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1(4.1) ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ข้อ 

แนวทางปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
 

สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการ
กําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการกําหนดผู้รับผิดชอบ มี
การจัดทําแผนงบประมาณโครงการมีการกําหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี
การนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วมมี
การติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี

- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก 

- แผนปฏิบัติการประจําปีมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผน 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
3. กํ ากั บติ ดตาม ให้ มี ก าร
ดําเนินงานตามแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จัดให้มีระบบตดิตามประเมินผลความสําเร็จ 
2. ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยมีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ อย่างเป็น
ระยะ อย่างต่อเนื่อง 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผูร้ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดา้นการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ดา้นการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

นํารายงานผลการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์และประเมินผลการดาํเนินการตามตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานที่วางไว ้

- รายงานการประชุม (ถ้ามี) 

5. นํ า ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น ไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้ านทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
 

1. มีการนําผลการประเมินแผนไปพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักการของ PDCA 
2. มีแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การปฏิบัติและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3. มีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - รายงานการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
- แผนปรับปรุงและพัฒนา / โครงการ/กิจกรรม ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นําสู่การปฏิบัติ 
- ผลการดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1. สถาบันมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอ
ศิลป์หอประวัติพิพิธภัณฑ์หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ
หน่วยงานระดับชาติโดยมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 
3. สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนมีการสร้างเครือข่ายมีการกําหนดตัวบ่งชี้และมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบอย่างชัดเจน 
4. มีช่องทางการสื่อสารและสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น Facebook Youtube เป็นต้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - มีมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม การแสดงด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์การแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- มีผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้แก่ หนังสือเชิญเป็นวิทยากรด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
- มีช่องทางการสื่อสารและสารสนเทศ ได้แก่ Facebook Youtube เป็นต้น 

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

1. สถาบันมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการใช้
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
2. สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติมีบุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชนระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
3. สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
การเผยแพร่ทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติหรือมีผลงานได้รับ
รางวัลได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - มีมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม การแสดงด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์การแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- มีผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะชน ได้แก่ หนังสือเชิญเป็นวิทยากรด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการ
ทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้  จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1(5.1) การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ (5.2) ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2(5.3) ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1(5.1) การบริหารของคณะ(สถาบนั)เพ่ือการกํากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ(สถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้

 

เกณฑ์มาตรฐาน 1. (สถาบัน) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 (คณะ) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 (คณะ) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

3. (สถาบัน) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

(คณะ) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจาก ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน  

5. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ 
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(คณะ) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  

7. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

(คณะ) ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 1(a)  พันธกิจ เป้าหมาย ของสถาบันคืออะไร และตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคตอย่างไร 
 1(b)  สถาบันมีกลยุทธ์ระยะยาวซึ่งสะท้อนพันธกิจของสถาบันอย่างไร 
 1(c)  เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาบ่งบอกถึงพันธกิจของสถาบันอย่างไร 
 1(d)  สถาบันมีการจัดลําดับความสําคัญของงานของสถาบันอย่างไร (ในบริบทระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และนานาชาติ) และจุดเน้นอย่างไร (ถ้ามี) 
 1(e)  สถาบันดําเนินงานภายใต้กรอบหรือมาตรฐานระดับชาติอย่างไร 
 1(f)  ความเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร 
 1(g)  สถาบันมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติอะไร และข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบันตามพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร 
 2.2(c)  สถาบันมีส่วนร่วมในความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติอย่างไร 
 2.2(e)  นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในระดับนานาชาติเม่ือสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 
 2.2(f)  สถาบันมีคณาจารย์ชาวต่างชาติร่วมในการดําเนินงานของหลักสูตรหรือไม่ 
 4.1(d)  คณาจารย์มีส่วนร่วมอย่างไรในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน (อาทิการเป็นกรรมการ คอนเสิร์ต การ
จัดการกิจกรรมต่าง ๆ) 
 4.1(e)  คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนอย่างไรให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิพากษ์ผลสะท้อนอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาคุณสมบัตินี้ในนักศึกษา 
 5.2(a)  แหล่งที่มาทางด้านการเงินของสถาบันคืออะไร และแหล่งที่มาดังกล่าวมีหลักประกันความม่ันคงอย่างไร 
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 5.2(b)  สถาบันมีมาตรการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าหลักสูตรจะมีทุนที่เพียงพอในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 5.2(c)  สถาบันมีกระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับสํานักวิชาภาควิชา หลักสูตร และ
ผู้สอนรายบุคคลอย่างไร 
 5.2(d)  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการวางแผนการเงินระยะยาวของสถาบันคืออะไร 
 5.2(e)  สถาบันมีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร5.3(a) สถาบันมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพียงพอหรือไม่ (ด้านเทคนิคการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และ อ่ืน ๆ) เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ และกิจกรรมทางศิลปะ 
 5.3(b)  สถาบันมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
 6.1(a)  สถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรและนักศึกษาอย่างไร 
 6.1(b)  นักศึกษาและบุคลากรสื่อสารกันอย่างไร 
 6.1(c)  การสื่อสารระหว่างหลักสูตรภายในสถาบันมีการจัดการอย่างไร 
 6.1(d)  สถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรไม่เต็มเวลาอย่างไร ทั้งที่เป็นอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน และ
บุคลากรภายนอก (อาจารย์รับเชิญ และกรรมการสอบ) 
 6.1(e)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 6.2(a)  โครงสร้างการจัดการของสถาบันมีลักษณะอย่างไรในเชิงของคณะกรรมการและบุคลากรระดับสูง 
และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงสร้างนี้อย่างไร 
 6.2(b)  สถาบันมีกระบวนการในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจอย่างไร ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยใคร 
 6.2(c)  ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับสูงของสถาบันมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน 
 6.2(d)  สถาบันมีตัวแทนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอในโครงสร้างการบริหารและการตัดสินใจของสถาบัน 
 6.2(e)  สถาบันมีหลักฐานอะไรในการแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารและกระบวนการตัดสินใจของ
สถาบันมีประสิทธิภาพ 
 8.2(a)  สถาบันมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทางด้านดนตรีและวิชาชีพทางศิลปะอย่างไร 
 8.2(b)  สถาบันมีแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์กับวิชาชีพทางด้านศิลปะอย่างไร 
 8.2(c)  สถาบันมีการสนับสนุนให้หลักสูตรมีปฏิสัมพันธ์กับวิชาชีพทางศิลปะอย่างไร 
 8.2(d)  สถาบันมีการประเมินและติดตามความต้องการของสายวิชาชีพอย่างไร 
 8.2(e)  สถาบันมีส่วนร่วมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร 
 8.3(a)  ทรัพยากรและระบบการจัดส่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเป็นอย่างไร 
 8.3(b)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (นักศึกษา 
ผู้ชม ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีในระดับอ่ืน ๆ) มีความสอดคล้องกับกิจกรรมของสถาบัน (หลักสูตร
การศึกษาโครงสร้างการบริหาร ปฏิทินการศึกษา รายการแสดงดนตรี และอ่ืน ๆ) 
 8.3(c)  สถาบันมีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไร 
 8.3(d)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจวา่ความถกูต้องของข้อมูลจะเป็นมาตรฐาน
ของการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏบิัติ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
ผ ล ก ารวิ เค ราะห์  SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตาม
กรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันหากสถาบันได้กําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นสถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้
แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
2. หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป
ควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
ปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา
สถาบันพระราชบัญญัติสถาบันจุดเน้นของสถาบันและแผนอุดมศึกษาระยะยาวรวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือ 
ปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์ สอดคล้องกันในประเด็นใดอย่างไรหาก
มีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
4. มีการจัดตั้ งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสู่
ความสําเร็จที่พึงประสงค์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ 
(goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) 
จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสู่การ
กําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันอันได้แก่การเรียนการสอน
การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้ง
ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิด การยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบันและได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
5. มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์กลยุทธ์และ
เป้าหมายของกลยุทธ์และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
6. มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 
7. มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
8. มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
9. มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏบิัติ 
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีทั้งนี้ควร
จัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
10. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 
11. สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อม่ันว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ในเวลาที่เหมาะสม 
12. มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อ
ผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่งๆเช่น 3 เดือนหรือ 6 เดือนหากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
13. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมายและนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือ
พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
14. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาและมีการ
จัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
15.  มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
- รายงานผลการทบทวนแผนแผนยุทธศาสตร์สถาบัน/ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
แผนยุทธศาสตร์สถาบัน/ การจัดทํา Strategic map/ ตัวบ่งชี้ (KPI) /เป้าหมาย (target) 
- รายงานผลการทําประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
- แผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
- แผนปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน 
- กระบวนการ/การประชุม/รายงานการประชุม การถ่ายทอดแนวนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
- คําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 
- รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน 

2. ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม
ส่ ง เส ริมสนั บสนุ น ให้ ทุ ก
คณะดําเนินการวิเคราะห์

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่
ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
2. สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
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ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่ วยในแต่ละหลักสู ตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสู ตร ประสิท ธิภาพ 
ประสิท ธิผล ในการผลิ ต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันและทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้
ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดําเนินการตามแผนและกําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ
ดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้สถาบันเงินบริจาคหรือสถาบัน
จะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํา
งบประมาณประจําปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 
3. มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ
เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
4. มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคมในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้ว
ควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
5. มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะทํา
ให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม 
6. สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณ
ประจําปีที่แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปี
เสร็จแล้วก่อนที่ที่จะนํางบประมาณประจําปีเสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การ
ใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆดังนี้ 
 - งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ในแต่
ละปีมากน้อยเพียงใด 
 - เม่ือวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้วงบประมาณประจําปีในแต่ละพันธ
กิจมีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 
 - เม่ือวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้วงบประมาณประจําปีสําหรับ
การพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 
7. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับค่าใช้จ่ายและงบ
ดุลอย่างเป็นระบบอย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้
หักค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบัน
ในช่วงถัดไปมีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบันและสภาสถาบัน 
8. จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารเป็น
รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด
มีผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้างมีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 
9. มีการวิเคราะห์ร่วมกับคณะวิชาต่างๆ ในการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
10. มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 
11. มีการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 
12. สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่
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แล้ วควรจัด ให้ มีผู้ ต รวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี สํ าหรับ
สถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว
นั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี 
13. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็นทางการ 
14. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการ
ติดตามการใช้เงินจัดทํารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบและนําข้อมูล
มาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 
15. มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากร 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ 
- แนวทางการจัดหารายได้ 
- รายงานผลการดําเนินการจัดหารายได ้
- แผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
- หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
- แผนการใช้เงินประจําปี 
- เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ/รายจ่ายประจําเดือน 
- แผนปฏิบัติการประจําป ี
- งบประมาณพัฒนาบุคลากร 
- รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/สถานะทางการเงิน/ใช้จ่ายงบลงทุน/วิเคราะห์รายรับ
และรายจ่าย 
- รายงานต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา 
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

3. ดํ า เนิ น งาน ต าม แผ น
บริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ ไม่
สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผล
ต่อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน 
2. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางานเช่นนโยบายหรือ
แนวทางในการดําเนินงานหน้าที่ความรับผิดชอบกําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯอย่างสมํ่าเสมอ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
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- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆตามบริบทของสถาบัน 

3. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ สร้าง
ความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
4. ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียงคุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้าน
ชีวิตบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันเป็นสําคัญ 
5. ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน
อาคารสถานที่อุปกรณ์วิธีการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นต้น 
6. จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง 
7. ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงกลางต่ําได้ 
8. ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
9. การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จากข้อมูลใน
อดีตรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
10. การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรงถ้ามีเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นโดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อม่ันต่อคุณภาพทาง
การศึกษาของสถาบันฐานะการเงินขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากรเป็นต้น 
11. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโดยต้องกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบันและดําเนินการแก้ไข
ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
12. สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินเช่นชื่อเสียงการฟ้องร้องจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความคุ้มค่าคุณค่า) 
13. มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 
14. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
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ดําเนินงานต่อสภาสถาบัน 
15. แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง
การจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันรวมทั้งความเสี่ยงใหม่จาก
นโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบันและจาก
หน่วยงานกํากับ 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- แผนการบริหารความเสี่ยง 
- รายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ง/การประเมิน การจัดลําดับความสําคัญ และปัจจัย
เสี่ยง/เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
- รายงานผลการดําเนินงานตามมติของสภาสถาบัน 
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

4. บ ร ิห าร งาน ด้วยห ลัก
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การดําเนินงานอย่างชัดเจน 

1. กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบันข้อบังคับต่างๆ
อาทิข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหารรวมทั้งทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบันและอัตลักษณ์ของ
สถาบันเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ 
2. กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สถาบันและสภาสถาบันและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3. มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบันรายงานการประเมินตนเองและรายงานต่อ
สาธารณชน 
4. ผู้บริหารและสภาสถาบันมีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจ
แผนกลยุทธ์และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) 
ของงานที่ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจาก  

 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรมีโอกาสศึกษา
เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การ
พัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทิศทางการส่งเสริมการ
วิจัยการบริการวิชาการและสังคมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
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จากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ 
5. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 
6. ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัยนํามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผน
กลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้
อย่างทันการ 
7. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสาร
แผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 
8. ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอย่าง
ครบถ้วนรวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธ์ิอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือ
ปรับแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไปพร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุก
ระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่างๆที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
9. ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอันจะทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
10. ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไปเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวพร้อมกับมีการ
กํากับและตรวจสอบเพ่ือให้ เกิดความม่ันใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 
11. ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อ
บุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเนื่ อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 
12. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การ
สอนงานที่หน้างาน (on – the – job training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
13. ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น 
14. ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบัน
ให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้องทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
15. ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
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จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
16. ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกปี 
17. ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็น
ประจําทุกปี 
18. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของสถาบันและข้อบังคับมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างสภา
สถาบันและผู้บริหาร 
19. สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือ ใช้
หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงสถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
20. ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ
จัดทําแผนการบริหารงานและรายงานผลการดําเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - รายงานการประชุมสภาสถาบัน/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
- ทิศทางและนโยบายของสถาบัน 
- แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
- รายงานการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
- รายงานการรับ-จ่ายเงินประจําเดือน 
- รายงานการประเมินตนเองและสรุปผลการทํางาน 
- รายงานการดําเนินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
- คําสั่งสถาบัน เกี่ยวกับการมอบหมายภาระงาน แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นต้น 
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน 
- แผนการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Improvement Plan) 

5. ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม
ส่ ง เส ริมสนั บสนุ น ให้ ทุ ก
หน่วยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 

1. สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของสถาบันว่ามีประเด็นใดที่ มุ่งเน้นเป็นสําคัญหรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการเพ่ือ
นํามาใช้ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วย
อธิการบดีคณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีผู้อํานวยการหัวหน้างานที่กํากับดูแลด้าน
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ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตด้านวิจัยรวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
3. สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้โดยเน้น เรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลักโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยรวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้น
ตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายในสถาบันเป็นต้น 
4. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าวรวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่
สถาบันมุ่งเน้น 
5. สถาบันควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์
หรือนักศึกษาในแต่ละคณะหรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนํามากําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
6. สถาบันควรเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอก ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ
ผลงานทางด้านวิจัยรวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆที่สถาบันมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมอย่างสมํ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว 
7. สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น การ
ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงาน
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบันเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมทั้งด้านงบประมาณเวลาสถานที่ 
8. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่
เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่
ดีได้ง่าย 
9. ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
10. ควรมีการจัดพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้
เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว 
11. ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่
ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคมนํามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
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12. ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
13. มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการ
ความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 
14. ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนการจัดการความรู ้
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ 
- รายงานผลการดําเนินงานจากการจัดการความรู้ 
- เอกสารการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 
- รายงานการประชุมการกําหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัด 
- รายงานการสํารวจผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และนักศึกษา 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- หนังสือเชิญวิทยากร 
- รายงานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบัน 
- ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น เว็บไซต์ คู่มือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
- รายงานการประชุม 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะหค์วามรู ้
- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- แผนปรับปรุงประบวนการจัดการความรู้ (Improvement Plan) 

6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บ ริห ารแล ะแผ น พั ฒ น า
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ควรครอบคลุมข้อมูลที่สําคัญดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบันรวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่าง
น้อย 5 ปีข้างหน้าเพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบันกําหนด
อัตรากําลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจํา
กําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่
ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรรอาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 
2. ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรทั้ง
สายอาจารย์และสายสนับสนุนเพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษา
กําหนดและสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นซึ่ง
หัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ 
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(competencies) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆเพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศและ
ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางานเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดกฎเกณฑ์มีทัศนคติและทักษะที่ดีเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงานการหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอ่ืนๆการเข้าศึกษาใน
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
3. ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงานในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางานและใช้เพ่ือ
การปรับปรุงแก้ไขชมเชยให้รางวัลตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่งคนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
4. ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผนเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและของสถาบัน 
5. มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่กําหนดและเป็นไป
ตามกรอบอัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว้ 
6. มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ 
(competencies ) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
วิธีการทํางานและทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจนมีการกําหนดเส้นทาง
เดินของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่มวิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
8. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดิน
ของตําแหน่งงานที่กําหนดรวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคลเพ่ือการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
9. สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ตั้งแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศการ
ทํางานการจัดสวัสดิการการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกันการ
สร้างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 
10. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพ เพ่ือ
ขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัลประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 
11. มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบันจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติพิจารณา
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ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
12. มีระบบพ่ีเลี้ยงโดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
13. มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และร่วมมือในการทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกันเพ่ือ
ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 
14. มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพส่งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่
ออกกําลังกาย สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ 
15. ทุกหลักสูตรการฝึกอบรมหรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานควรกําหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรมหรือ
การพัฒนา เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนํา
ความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือนหรือใช้กลไกการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรมหรือการพัฒนา เป็นต้น 
16. สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนด
ไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและค่า
เป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในรอบปีถัดไป 
17. นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
18. ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด 
19. มีการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนการบริหารงานบุคลากร 
- แผนการพัฒนาคณาจารย์ 
- แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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- รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของบุคลากร 
- รายงานผลการวิเคราะห์งาน (job analysis)  
- ผลสํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานบุคลากร  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาคณาจารย์  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน 
- หลักเกณฑ์และแนวทางในการให้สวัสดิการแก่บุคลากร 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
- คําสั่งแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงอาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ 
- รายงานผลสํารวจความพึงพอใจในเรื่องสวัสดิการ ที่ได้รับของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
- โครงการสวัสดิการสถาบัน/โครงการตรวจสุขภาพประจําป ี
- กิจกรรมสังสรรค์ ต่างๆ  เช่น ปีใหม่ วันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นต้น 
- แบบรายงานความรู้ที่ได้จากการอบรมและการนําความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน
หรือการปฏิบัติงาน 
- การสนับสนุนให้คณะต่าง ๆ จัดทําโครงการ “การวิจัยในชั้นเรียน” 
- ระบบรายงานผลการประเมินการสอน 
- คําสั่งคณะกรรมการประเมินผลความเสร็จของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ 
- รายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน/โครงการตามแผนพัฒนาฯ 
- รายงานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาฯ 
- รายงานการประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแผน 
- แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (Improvement Plan) 

7. การกํากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบัน
กําหนด ประกอบด้วย การ
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ  ก า ร
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

1. สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 
2. ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเป็นประจําโดยเริ่มจากการวางแผนการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กํากับดูแล ติดตาม และผู้จัดเก็บข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
- คําสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหน่วยงาน 
- คําสั่งคณะกรรมการสังเคราะห์และจัดทํารายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
สถาบัน 
- รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
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ตัวบ่งช้ีที่ (5.2) ผลการบรหิารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการกํากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
 จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
 

หมายเหตุ  : คณะที่ ได้ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมา
คํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี SAR ระดับคณะวิชาทุกคณะวิชา 
CAR ระดับคณะวิชาทุกคณะวิชา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2(5.3) ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร(และคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  (คณะ) บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  

 (สถาบัน) สถาบันมีหน้าที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ  
 โดยมีการดําเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 1. (1) มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร(และ
คณะ)ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2.(2) มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา (ระดับ
สถาบันเพ่ือพิจารณา) 
3.(3) มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร(และคณะ) ให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

(4). นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสตูรและทกุคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน

ให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

(5). นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 

1(h) ผลการประเมินกระบวนการคุณภาพภายในถูกนําไปใช้ในการสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน
อย่างไร 
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2.1(b) สถาบันมีการออกแบบหลักสูตรที่ มุ่งเน้นผลการเรียนรู้และเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอย่างไร 

2.1(c) การศึกษาระหว่างหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกันหรือไม่ และผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
 ́Polifonia Dublin Descriptors ́/AEC และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติหรือไม่ 

2.1(d) สถาบันมีความยืดหยุ่นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ได้อย่างไร 
2.1(e) สถาบันมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรอย่างไร 
2.1(g) การวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างไร 
2.2(d) นักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอย่างไร 
5.1(a) อาคารและสถานที่ (ห้องเรียน ห้องซ้อม หอแแสดง) มีความเหมาะสมหรือไม่ 
5.1(b) เครื่องดนตรีที่ใช้มีจํานวนและมาตรฐานเหมาะสมหรือไม่ 
5.1(c) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีความ

เหมาะสมหรือไม่ 
5.1(d) ห้องสมุด สิ่งอํานวยความสะดวกในด้านการฟัง และการให้บริการมีความเหมาะสมหรือไม่ 
7(a) สถาบันมีนโยบายการประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร 
7(b) หลักสูตรได้รับการตรวจสอบและความถี่ในการดําเนินการอย่างไร 
7(c) การประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้รับการติดตามและตรวจสอบอย่างไรใน

ระดับสถาบัน 
7(d) สถาบันมีกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อนโยบายการ

ประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภายในของสถาบัน 
7(e) กระบวนการประกันคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีส่งผลหรืออิทธิพลต่อกัน

อย่างไร 
7(f) บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนของวิชาชีพทางด้านดนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ

มีส่วนร่วมในการกระบวนการประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร 
7(g) กระบวนการประกันคุณภาพของสถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างไร 
7(h) กระบวนการพัฒนาคุณภาพถูกใช้ในระดับสถาบันเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในมุมกว้างระดับ

สถาบันและระดับหลักสูตรอย่างไร 
7(i) บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร 
7(j) ภาพรวมวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันมีลักษณะอย่างไร 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกในการ
กํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

1. สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบันโดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 
2. ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ดําเนินการเป็นประจําโดยเริ่มจากการวางแผนการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมินและ
การปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กํากับดูแล ติดตาม และผู้จัดเก็บข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
- คําสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหน่วยงาน 
- คําสั่งคณะกรรมการสังเคราะห์และจัดทํารายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 
- รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 

2. มีคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่กําหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับ
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

1. คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้องให้ความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับสถาบันคณะวิชาภาควิชา / 
สาขาวิชาจนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
3. มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
กําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
4. มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคลระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับ
คณะวิชาถึงระดับสถาบันเพ่ือให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 
5. มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
6. มีกลไกการติดตามตรวจสอบประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน คุณภาพการศึกษา 
- คู่มือประกันคุณภาพระดับคณะ/ หลักสูตร 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานของหลักสูตร
และคณะ ให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่
ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
2. สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันและทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้
ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดําเนินการตามแผนและกําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ
ดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้สถาบันเงินบริจาคหรือสถาบัน
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
จะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํา
งบประมาณประจําปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 
3. มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ
เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
4. มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคมในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้ว
ควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
5. มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะทํา
ให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากร 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ 
- แนวทางการจัดหารายได้ 
- รายงานผลการดําเนินการจัดหารายได ้
- แผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
- หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
- แผนการใช้เงินประจําปี 
- เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ/รายจ่ายประจําเดือน 
- แผนปฏิบัติการประจําป ี
- งบประมาณพัฒนาบุคลากร 
- รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/สถานะทางการเงิน/ใช้จ่ายงบลงทุน/วิเคราะห์รายรับ
และรายจ่าย 
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

4. มี นํ า ผ ล ก ารป ระ เมิ น
คุณภาพหลักสูตรและคณะ
ที่ ผ่ านการพิจารณ าของ
กรรมการระดั บสถาบั น
เส น อ ส ภ า ส ถ า บั น เ พ่ื อ
พิจารณา 
 

1. มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพการติดตามการดําเนินงานและการประเมินคุณภาพ 
2. มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพและการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบัน
พิจารณาพร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
ในแต่ละปีโดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - SAR ระดับหลักสูตรทุกหลักสตูรที่เปิดสอน/คณะวิชา/สถาบัน 
- CAR ระดับหลักสูตรทุกหลักสตูรที่เปิดสอน/คณะวิชา/สถาบัน 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะวิชา/สถาบัน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) 
- รายงานการประชุมสภาสถาบัน 

5. นําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
มาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดํ าเนินงานของคณะ ให้ มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการ
ประเมินคุณภาพมาตรการและแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และดําเนินการ
หรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบโดยมีเป้าหมายให้ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัว
บ่งชี้ 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) 
- รายงานการติดตามผลการดาํเนินงานตาม Improvement plan 
- สรุปรายงานผลเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  

6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

เอกสาร/หลักฐานที่ควรม ี
- SAR ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน 
- CAR ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

ส่วนที่ 5 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม กับ
บริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่ประเทศกําหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพ่ือ
นําข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว 
อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการดําเนินงาน
ตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เม่ือครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้กําหนดให้รายงานการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ําซ้อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน 
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ 
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ การบริหาร

จัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - 6 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 
2. ระดับสถาบัน 

การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง ระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต่อไปนี ้
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 1.2,1.3 1.4,1.5 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 3 - 5.1,5.3 5.2   

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมิน      

 
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 

สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - 6 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1. 

2. 2. 

 



  

 



  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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หนา้ ๒๔ 

เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๓๒  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๒ 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื�อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จึงกาํหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการเพื�อใหผู้ด้าํรงตาํแหน่ง
วิชาการติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและพฒันาองคค์วามรู้อยา่งเหมาะสมต่อการดาํรงตาํแหน่ง โดย

ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษานาํไปออกขอ้บงัคบัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ดงัต่อไปนี#  
ขอ้ ๑ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ� งดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ตอ้งมีภาระงานทั#งหมด

ไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยชั�วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนขั#นตํ�าไม่น้อย

กว่าร้อยละสี�สิบห้าของภาระงานทั#งหมด ส่วนภาระงานที�เหลือให้เป็นอาํนาจของสภาสถาบนัอุดมศึกษา

ในการพิจารณากาํหนดสดัส่วนของภาระงานดา้นอื�น ๆ 

ในกรณีที� เป็นการสอนระบบทวิภาค อย่างน้อยต้องมีภาระงานสอนขั#นตํ�าไม่น้อยกว่าสอง
รายวิชา รายวิชาละสามหน่วยกิต 

ในกรณีที�เป็นการสอนรายวิชาที�มีผูส้อนร่วมกนัหลายคน หรือสอนมากกว่าสองรายวิชาภาระ

งานสอนตอ้งไม่นอ้ยกว่าภาระงานสอนตามวรรคสอง วิธีการคาํนวณภาระงานสอนตามวรรคนี# ให้เป็นไป
ตามสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

ในกรณีที�มีเหตุอนัสมควรสภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจกาํหนดภาระงานสอนและภาระงานอื�น
นอ้ยกวา่ที�กาํหนดในสองวรรคก่อนกไ็ด ้โดยใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาหรือแต่

ละสาขาวิชา 

ขอ้ ๒ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ� งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยอ์ยา่งน้อย
ตอ้งมีภาระงานดงัต่อไปนี#  

(๑) ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานภาระงานขั#นตํ�าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาตามที�
สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

(๒) มีภาระงานที�ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดงัต่อไปนี#  
(ก) งานวิจยัที�ไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑที์� ก.พ.อ. กาํหนด ปีละหนึ�งรายการ หรือ 
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หนา้ ๒๕ 

เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๓๒  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๒ 
 

(ข) ตาํรา หรือหนังสือที�ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที�  ก.พ.อ. กาํหนด ปีละหนึ� ง
รายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื�นที�เทียบไดก้บังานวิจยัตาม (ก) ปีละหนึ� งรายการ 

หรือ 

(ง) บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ 

ขอ้ ๓ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ�งดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยอ์ยา่งนอ้ยตอ้ง

มีภาระงานดงัต่อไปนี#  
(๑) ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานภาระงานขั#นตํ�าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาตามที�

สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

(๒) มีภาระงานที�ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดงัต่อไปนี#  
(ก) งานวิจยั ที�ไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑที์� ก.พ.อ. กาํหนด ปีละสองรายการ หรือ 

(ข) ตํารา หรือหนังสือที�ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที�  ก.พ.อ. กาํหนด ปีละสอง

รายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื�นที�เทียบไดก้บังานวิจยัตาม (ก) ปีละสองรายการ 

ขอ้ ๔ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ� งดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์อยา่งน้อยตอ้งมี

ภาระงานดงัต่อไปนี#  
(๑) ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานภาระงานขั#นตํ�าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาตามที�

สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

(๒) มีภาระงานที�ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดงัต่อไปนี#  
(ก) งานวิจยัที�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ ตามเกณฑ์ที� ก.พ.อ. กาํหนดปีละ

หนึ�งรายการ หรือ 

(ข) ตํารา หรือหนังสือที�ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที�  ก.พ.อ. กาํหนด ปีละสอง

รายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื�นที�เทียบไดก้บังานวิจยัตาม (ก) ปีละหนึ�งรายการ 

ในกรณีที�สาขาวิชาใดไม่มีวารสารระดบันานาชาติเผยแพร่ผลงานใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษา 

ประกาศกาํหนดวารสารทางวิชาการเพื�อการเผยแพร่ 
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หนา้ ๒๖ 

เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๓๒  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๒ 
 

ขอ้ ๕ ผลงานทางวิชาการตามขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ แต่ละรายการอาจเป็นผลงานของผูด้าํรง

ตําแหน่งวิชาการแต่ผู ้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู ้อื�นตามสัดส่วนที� เหมาะสม  โดยให้สภา

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นผูก้าํหนดใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผลงานและสาขาวิชา 

ขอ้ ๖ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ให้เป็นไปตามเกณฑที์� ก.พ.อ. 

กาํหนด ในเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั#งบุคคลให้ดาํรง
ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐โดยให้สภา

สถาบนัอุดมศึกษาประกาศรายชื�อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที�มีกระบวนการกลั�นกรอง
โดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer review) ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที�ไดรั้บการยอมรับในวงวิชาการแต่ละ

สาขาวิชา และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบ 

ขอ้ ๗ ในกรณีที�มีเหตุอนัสมควร สภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเวน้ภาระงานใหแ้ก่ผูด้าํรง

ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร และอาจกาํหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ฯ ที�แตกต่างไปจากที�กาํหนด
ไวข้า้งตน้กไ็ด ้

ข้อ ๘ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดาํเนินการออกข้อบังคับว่าด้วยการกาํหนดภาระงานทาง

วิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยก์าํหนด

หลักเกณฑ์ในการกาํหนดภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารยร์อง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์โดยคาํนึงถึงมาตรฐานที�กาํหนดไวใ้นประกาศ ก.พ.อ. นี#  ทั#งนี#  ให้สภา

สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและค่าเฉลี�ยของผลงานทางวิชาการทุกประเภท 

ข้อ ๙ ให้ใช้มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามประกาศนี# บังคับแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ ตั#งแต่วนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป และให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าว 

ดาํเนินการออกข้อบังคับว่าด้วยการกาํหนดภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารยผ์ูช่้วย

ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ศรีเมือง  เจริญศิริ 

   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

  ประธาน ก.พ.อ. 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
-------------------------------- 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งท่ี
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการท้ังท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็น
วารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบน้ีนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้
วารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบน้ี 
  ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามีข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
ดังน้ี 

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสารและ

สาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(๔) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี

พิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานท่ีจัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรง
หรือเกี่ยวเน่ืองกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
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(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือ
ว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ี
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(๘) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 

ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒ จึง
กําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันท่ี
ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓ 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
   

                           (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
    ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หน้า ๑๔ 
เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๗  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงาน
ทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด สําหรับตําแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการท้ังท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  ๑  ประกาศ  ก.พ.อ.  น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้น
ไป 

ข้อ  ๒  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทาง
วิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศน้ี 

ข้อ  ๓  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชา

ของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(๔) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีพิจารณา

คุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานท่ีจัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรงหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
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หน้า ๑๕ 
เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๗  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่า
เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(๘) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ 
ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 

ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศกึษาพิจารณายอมรับวารสารทางวชิาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ แล้วให้
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒จึง
กําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปีนับตั้งแต่วันท่ี
ประกาศ ก.พ.อ. น้ีมีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓ 
  
 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 จาตุรนต์ ฉายแสง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประธาน ก.พ.อ. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐ้านข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     

(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     

(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 

 ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะ
วารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
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หน้า ๑๙ 
เล่ม  ๑๓๕  ตอนพิเศษ  ๑๙๙  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มี
คุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นา รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวัง
ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวติ สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่
การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้นโดยมีการกา
กับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบันโดยเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสามารถตรวจสอบได้ ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสําคัญ คือการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกาลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 จึงออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2549 
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ดังน้ี 
(1) มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
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(๑.๑) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศ 

(๑.๓) เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการ
วิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส 
มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

(3) มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการ
วิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

(4) มาตรฐานท่ี ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามกีารจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การ

สืบสานการสรางความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการ
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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(5) มาตรฐานท่ี ๕ ด้านการบริหารจัดการ 
(๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน

แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ี
หลากหลายของประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม 
สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕ .๒ ) สถาบันอุดมศึกษามีการบ ริหารงานตามพันธกิจและวิสัย ทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมกีารบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คํานึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น
คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกา
กับให้การจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภา
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอด คล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 

การประกนัคุณภาพการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับ
ดูแล 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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หน้า ๔ 
เล่ม  ๑๓๕  ตอนท่ี  ๑๑  ก   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

\ 

เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้วให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการให้
มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งน้ันให้แก่สํานักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรอง
จากสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ันติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี 

 
 ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ตารางผู้ดูแล กํากับ ติดตาม ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับคณะวิชาและสถาบนั 

เกณฑ ์
ระดับคณะวิชา (สถาบัน) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ สถาบัน 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑติ   

ตัวบ่งช้ีที่  1.1(1.1) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2(1.2) อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3(1.3) อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4(1.4) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5(1.4) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
(1). จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
ในสถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 (1.5) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ(สถาบัน) โดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

(2). ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
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เกณฑ ์
ระดับคณะวิชา (สถาบัน) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ สถาบัน 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

องค์ประกอบที ่ 2 การวิจัย   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1(2.1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

  

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ (ของสถาบัน) เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ) 
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เกณฑ ์
ระดับคณะวิชา (สถาบัน) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ สถาบัน 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2(2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3(2.3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย   

องค์ประกอบที ่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1(3.1) การบริการวิชาการแก่สังคม 

  

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

   

(1). กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดย
มีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

  

(2). จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสว่นร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปา้หมายที่
กําหนดในข้อ 1 

(3). ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

(4). ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(5). สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

(6). ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของ
สถาบันตามข้อ 2 โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
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องค์ประกอบที ่ 4 ศิลปวัฒนธรรม   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1(4.1) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผน 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

องค์ประกอบที ่ 5 การบริหารจัดการ   

ตัวบ่งช้ีที่  
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
(5.1) การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

  

(1). พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2.(2) (การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ)ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
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3.(3) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ(สถาบัน)และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4.(4) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

  

(5). การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

6.(6) การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

(7). การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
 
 

 
 
 
 

(5.2) ผลการบริหารงานของคณะ   

5.2(5.3) ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร(และคณะ)   

1. (1) มีระบบและกลไกในการกาํกับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
(และคณะ)ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

  

2.(2) มีคณะกรรมการกาํกับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดใน

ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา (ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา) 

  

3.(3) มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร(และคณะ) 
ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

(4). นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสตูรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
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(5). นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร
และการดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสตูรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน   
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คณะผู้จัดทํา 
 
ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์   ที่ปรึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
นายนพดล บุญเดช   นักวิชาการประกันคุณภาพ  
นายสมประสงค์ ยุนกระโทก   นักวิชาการประกันคุณภาพ 

 


