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คํานํา 

 
กระทรวงศึกษาธกิาร ไดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561  

ลงวันท่ี วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดปรับปรุงมาตรฐานการ
อุดมศึกษาใหสอดคลอง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เ พ่ือใช เปนกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน ในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
หลักการขางตน โดยมีการกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
จะครอบคลุมดานผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยเนนความรับผิดชอบตอ
สังคมและสามารถตรวจสอบได ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือใหผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยท่ีสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ และเปนกาลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภายใตกรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)            
ตามคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 ท่ีพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซ่ึงมุงเนน การประเมิน
ผลลัพธและกระบวนการท่ีเปนระบบ ภายใตการดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
ไดเพ่ิมตัวบงชี้แลเกณฑใหมท่ีสอดคลองตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เพ่ือควบคุม
คุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรแตละสาขาวิชา ใหได
คุณภาพ ตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพ่ือสรางความม่ันใจตอสังคมและสาธารณชน 

คูมือฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมหาวิทยาลัยกาฬสินธุใชเปนแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา เปนแนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนคูมือสงเสริมใหคณะสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในไดอยางมีประสิทธิผลและนําไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ท่ีเขมแข็ง อันจะเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุท่ีตอเนื่องและ
ยั่งยืนตอไป 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา  

 
 
1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

 1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

          ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ท้ัง 4 ประการดังกลาว
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบัน มีปจจัยภายในและภายนอก
หลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปน สิ่งจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ
ปจจัยดังกลาวคือ 
 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน ซ่ึงจะ
กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน
และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิตความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 
 4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวน
ไดสวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
 5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) 
มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (accountability)  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549
เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานโดยทุก
หนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8) กระทรวงศึกษาธิการได มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 



 9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือ 
วันท่ี24 เมษายน 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
 10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี  
ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ 
 
 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา          
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1) เพ่ือใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน          
โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
  2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษา 
  3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึนโดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
  4) เพ่ือใหหลักสูตร คณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพ ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และ
เปาประสงค (goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 
  5) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุงตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนา การดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 
  6) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผู มีสวนไดสวนเสียทํา ให ม่ันใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
  7) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีขอมูลพ้ืนฐาน         
ท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2545 และ      
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียด  ไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
           การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมิน       
การดําเนินงานของสถานศึกษา ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารหารศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอตอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการศึกจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา           
(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมิน
ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
 
 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและ
แกปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทางซํ้าซอนขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพโดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุมซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ีตางกัน
รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลายท้ังการ
พัฒนาฐานรากสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ินการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท
ทองถ่ินและระดับประเทศจนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตนซ่ึงระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้จะนําไปสู         
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิเชน สามารถ
สรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเองสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึนสงผล  
เชิงบวกตอการผลิตพัฒนาและการทางานของอาจารยสามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปนความ
ตองการของสังคมลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอดถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุมและในระยะยาวการประเมินคุณภาพ
ควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือเปนฐานและ
เง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐและการสนบัสนุนจากภาคเอกชนรวมท้ังการโอนยายหนวยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในป 2554 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุมคือ 
  กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี       
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ินเพ่ือเตรียมกาลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐานเชนแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรเปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริม       
ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต        
ระดับปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ                
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจและบุคคล 
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ในภูมิภาคเพ่ือรองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
ระดับปริญญาโทดวยก็ได 
  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุมสาขาวิชาท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพวิทยาศาสตรชีวภาพสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทางสถาบันอาจเนนการทาวิทยานิพนธหรือการวิจัยหรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเนนท้ังสองดานรวมท้ังสถาบันอาจ
มีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการสถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษาและลักษณะท่ี 2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี 
  กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและ
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอกสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนํา       
ทางความคิดของประเทศสถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล        
มุงสรางองคความรูทฤษฎีและขอคนพบใหมทางวิชาการ 
 ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดใหอุดมศึกษาไทย         
ในชวงป 2555 - 2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด เพ่ือเปนแหลงความรูท่ีตอบสนองการแกไขปญหา
วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถ่ิน โดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึน
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ ผลิตกําลังคนท่ีมี
ศักยภาพ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเองและเพ่ือชวยเหลือสังคม   
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะท้ังรางกายและจิตใจ รวมท้ังพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและ
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ ใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนท่ียอมรับของสังคมมีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา เพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของประเทศไทย ท้ังนี้
โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซ่ึงมีกลยุทธการเงินและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากาลังคนระดับสูงท่ีมี
คุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอยางยั่งยืนสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559)บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคม
อาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”  
 
 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2561 ประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดาน
การบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ มาตรฐานยอยท้ัง 5 
ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา และ
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มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐาน       
การอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ เพ่ือให
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษา          
ไดจัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจ ในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยาง           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและ             
ความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนอกจากนั้นยังไดจัดทํา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
         2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
        หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา        
ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการการประชุม เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึง
ตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงาน
ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึง่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
ไดจัดทํา กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 
ซ่ึงสํ านั กงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาได ถือปฏิบั ติ อย า งต อ เนื่ อง  ต อมาในป  พ .ศ .  2553 
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับ
ไวในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ทําหนาท่ีหลัก 2 
ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่ งครั้ ง ในทุก  สามป และแจงผลใหสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

ตอมาในป 2561 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ใหยกเลิก กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการให
คําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อยางตอเนื่อง   
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดี         
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย             
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทาง               
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy)  
และความพรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ       
ท่ีตรวจสอบได (accountability)  
 ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี3)         
พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ
สนับสนุนทรัพยากรติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความ   
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เปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมาย วาดวย การจัดตั้ง
สถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับ
สถานศึกษาใน  การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ดวยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษาเปนประจําทุกป 
  ขอ 4 เม่ือไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามขอ 3 แลว ใหหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา จัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตางๆ ท่ีตองการใหมี
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือจากผูมีสวนไดสวนเสีย
กับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
  จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม สอดคลองกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน
ระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แตไมวาเปนระบบคุณภาพแบบใด จะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตน
จากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือใหการ
ดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงค และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
สาธารณาชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลักการท่ีสําคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 
    หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 

1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ 
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ 
ซ่ึงสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม ประกอบดวย 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557 
      - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินฯ จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
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      - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีคณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซ่ึงเปน
การประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
    4)  ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    5)  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไมใหเปนการทํางานซํ้าซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 
  
  3.1.2 มาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือมาตรฐานการ
อุดมศึกษาในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เปนตน 
   กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน  
5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนขอและระบุ วาผลการ
ดําเนินงานไดก่ีขอไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบ ท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวา
ได0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีได คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดําเนิน การนั้นๆ รวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยูระหวาง 0 - 5 
    2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้   
(ซ่ึงอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะ
กําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการกํากับดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการ
วิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร 
จัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ
ดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ
หลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมดซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด ในบทท่ี 4 
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ถึงบทท่ี 6 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา
นําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนท่ีปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซ่ึง
ภายใตตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 
 
  3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในดานของกลไกการประกันคุณภาพผู ท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน ท่ีจะตองใหความสําคัญ และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบประเมิน
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน
นี้คือการจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะ และ
สถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจะเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับ
เพ่ือรับกับการดําเนินงานท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

  3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงาน เปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศท่ีเปนจริงถูกตองตรงกันทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และ
ระดับสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพ
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพใน   
ทุกข้ันตอน การดําเนินงาน ตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 
4. ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5          
ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ี
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ ไดใช
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุม
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เปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความ
หลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานได 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาและประเมินคุณภาพ          
การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการ
และวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหมีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และ
ตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนให เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด                  
ท้ังมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ท้ังนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพ 1.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
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5. การเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน จึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 
(output/outcome) ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา            
ดังนั้นความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน          
โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพท่ี 1.2  

 
แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภายภายนอก 
 

   
 

    จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน       
แลวจําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซ่ึงเปนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานเอกสารอางอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือนําเสนอ
สภาสถาบันหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูล
เชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบของตนสังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึกสะทอนภาพท่ีแทจริงของ
สถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิต ท่ีมี
คุณภาพออกไปรับใชสังคม 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เปนท่ีทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง      
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความรูและทักษะในอนาคตท่ีตลาดงานตองการและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด
ปจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบท่ีสาม (2557 - 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเขาสูรอบท่ีสี่ (2558 - 2562)  
 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
เริ่มใชมาต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกท่ีใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดนําไปใชในการประเมินผล         
การดําเนินงานในทุกปการศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะทอนเอกลักษณ            
ของแตละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบงชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบงชี้ท่ีเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ
และผลผลิตหรือผลลัพธ โดยครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ      
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา     
ตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ อีกท้ังยังมีความสมดุลระหวางมุมมอง การบริหารจัดกรท้ัง 4 ดาน คือ 
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม ในสวนของเกณฑการประเมินมีท้ังเกณฑท่ัวไปท่ีใชกับทุกสถาบันและท่ีแยกใชเฉพาะกับสถาบันท่ีมี
จุดเนนตางกัน ไดแก สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว 
เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมมีกระบวนการทํางานท่ีเนนวงจรคุณภาพอยางชัดเจน 
ตัวบงชี้สวนใหญจึงเปนตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก
โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุงเนนการประเมินเฉพาะ



ปจจัยนําเขาและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ไดนําตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใชโดยถือวาเปนสวนหนึ่งของตัวบงชี้
และเกณฑการประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหครบถวนทุกมิติของระบบประกัน
คุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ท้ังนี้ เกณฑท่ีพัฒนาข้ึนในรอบนี้ยังมีความแตกตาง
จากรอบแรก คือ มีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปท่ีใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบัน ท่ีเนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค 1 
สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง 
สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามกําหนด 
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557 - 2561) 
 

 ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยงานยอยของการอุดมศึกษาท่ีทําหนาผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ จึงกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา    
โดยใหพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปน    
ตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลาว
ดวย (Process performance) ซ่ึงไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบ ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบ    
ท่ี 4 อาจารย องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เรื่องการสงเสริม พัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 
การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให
ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรท่ีคณะดูแล 
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รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ 
ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการของสถาบัน เพ่ือสนับสนุน    
การจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการ
ประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา     
ของแตละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ      
และมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน    
เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม
ตรวจสอบ อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่อง
คุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    
และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     
พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ           
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับ        
ผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ และสถาบัน ใหเปนไปตามมาตรฐาน
และวิสัยทัศนท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุม
คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบัน  
ในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของ          
การผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา          
จากสถาบนัอุดมศึกษา 
 อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและ          
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษา          
มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ         
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของและเตรียม   
ความพรอมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                  
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ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใชตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเปนระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเปนระบบท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพได
ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือระบบท่ี
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง ท้ังนี้โดยผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการประเมิน    
คุณภาพภายในตอตนสังกัดเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557 - 2561) 
 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check/study) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมิน ปกอนหนานี้มา
ใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีท่ีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษาคือเดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 
12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทํา
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอ                    
ใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 
  1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
  2) สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online 
และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจาทุกปท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
  3) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online  
  4) คณะนําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ  
  5) คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
การประเมินหลักสูตรท่ีไดประเมินไปแลว  
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  6) สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน  
  7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนา
สถาบันในปการศึกษาถัดไป  
  8) ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีสถาบันแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน   
หรือปรับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป  
  9) สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา  
  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ทุกปการศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจจะประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน  
ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
  สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการเปนประจําทุกป คือ หลักสูตรสามารถแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของ สกอ. และเปนคนกาวทันความ
ทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA ONLINE 

  ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กําหนดไวอยางนี้ 
  - ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 

ท่ีขอรับการประเมิน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอยางนอย   
หนึ่งคนของผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น ตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาท่ีขอรับการประเมิน ท้ังนี้ 
ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

- คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับ
การศึกษาเปนดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ            
ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารยข้ึนไป 
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ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน 

ไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร    

ผูประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน เปนดังนี้ 
1) ประธานกรรมการ 

- ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไปและมีประสบการณเปน 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

- ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปน 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 

- ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
2) กรรมการ 

- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
- กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลว 

ไมนอยกวา 2 ป 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษา
ทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพ่ือใหเปนไปตามขอ 36 แหง
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ 
 1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา
มาสมัครเรียนท่ีกําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจงให 
สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังคงมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ี
อาจารยประจําหลักสูตรตอไป และจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบ  
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ีเก่ียวของ เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมา
ประกอบการพิจารณาปรับปรงุกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจากการ
ประเมิน เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่ง การประเมินตนเองดังกลาว   
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เปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะ      
ตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินงาน ในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการประเมินเทานั้น 
และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online 
 2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีเปน     
ตัวบงชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  
 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการ เพ่ือให     
ผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควร
กําหนดผลลัพธซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีตองการจากกระบวนการท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสู
ผลลัพธท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด หากหลักสูตร
ไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ 
(หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะให
คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม) 

 
 

 
 
 

                                                           คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  หนา 18 
 



บทที่ 3 
นิยามศัพท 

 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวม องคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคก สามารถเขาถึงความรูและ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีแฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคล ในการ ทําความเข า ใจ ในสิ่ งต า งๆ  เปนความรู ท่ี ไม สามารถถ ายทอด                 
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางานงาน ฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห 
บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดได โดยผาน          
วิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎ ีคูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ 
เปาหมายอยางนอย 4 ประการ ไปพรอมๆกัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคนบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชนเปนหมูคณะความเอ้ืออาทรระหวางกัน
ในท่ีทํางาน 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
(1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ  
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
(5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด       

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรู             

ท่ีครบถวน ลุมลึก และเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรู               

ท่ีชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึก          
อยูในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคนท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อคานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ
และสวนอ่ืนๆของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน          
ไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและ
ตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 



 
 
  
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช ในการปรับปรุงองคกรของตนเพ่ือ
มุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการจัดสรรทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 
การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการ
ของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการดําเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศไทย
กับประเทศอ่ืน 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย5 
ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10  ประเทศ 
(อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงใน
ตางประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปรไทยและเวียดนาม 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ ในสาขาวิชานั้นๆจากนอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวยและมีบทความท่ีมาจาก
หนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย 
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากตางประเทศ 
อยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมาจากตางประเทศ 
อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพซ่ึงสามารถ        
อยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู
ใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลองวิเคราะหและตีความขอมูล
ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 

                                                                  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย หนา 20 
 



 
 
  
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและ
คุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) 
ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสม
สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป 
นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3)วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวี
นิพนธรูปแบบตางๆ 

แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
ผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการดําเนินการ
ของสถาบันตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด(ไมรวมคา
คาดการณ) ท้ังนี้ ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนมระยะหาง ระหวางจุด
ขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมีการวัดถ่ีข้ึน ในขณะท่ีรอบ
เวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศ
ตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป
วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณบันทึกเปนเอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐานเปน
ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) หรือเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอ  ผูวาจาในการทําวิจัยนั้นๆ และเปน
ผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลวซ่ึงเปนผลงานวิจัย ท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ไวในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือ
การเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพร
ผลงาน 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแกฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science 
(ScienceCitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงคผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตองมีการกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกล
ยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาว
เทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็น อยางชัดเจนถึงท่ีมา
ของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผนดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงานเงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก หรือศิษยเกา 
หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมเชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมี
การวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ี
ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป  เปนแผนท่ีถายทอด
แผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ี
จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการ
ดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ ท่ีชัดเจน 

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรูหลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหข้ึนเปนองค
ความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร
เขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องค
ความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร)
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี) 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ท่ีมา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี7/2549 

เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณ
ซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนา แกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิง
พัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
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ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี
ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการผลผลิต และขอมูลปอนกลับ
ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดองคการ
หนวยงานหรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตร      ท่ีเปดสอน
มิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน
ท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชนระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการ
กลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการคาสภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตางๆใหเปนไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ยัง หมายถึง การบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอกเปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช
ในภาครัฐมี 10 องคประกอบดังนี0้1 

       1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข        
ตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และเปนระบบ 

          2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีด ี         
ท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถ       
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

1ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี  
 (Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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          4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ
รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
                     5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงได       
เม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู          
ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

           6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสได เขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะรวมเสนอปญหา                
หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและ                
รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

         7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และ               
ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

        8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมายกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

        9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน      
โดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

       10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ี
สําคัญโดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพรองโดยเอกฉันท 

คุณลักษณะเปนผูประกอบการ คือ การวัดคุณลักษณะเปนผูประกอบการสําหรับวัดนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมดท่ี
หลักสูตรกําหนดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการเฉพาะหลักสูตรท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2 

หลักสูตรแบบบูรณการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน( Work–Integrated Learning : WIL) คือ เปน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานซ่ึงเปนการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการ
ประยุกตความรูทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตท่ีแทจริงของการทํางาน และ
พัฒนาทักษะท่ีสถานประกอบการตองการใหมีอยูในตัวบัณฑิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning, WIL) เพ่ือเปนการพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือ คือรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการรวมกันจัดการศึกษาท่ีเนนใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning, WBL) กอนสําเร็จการศึกษา 
โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ ไดทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพเปนเวลา 16 สัปดาห              
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(4 เดือน) หรือมากกวา ท้ังนี้นักศึกษาจะไมอยูในสถานะของนักศึกษาฝกงาน แตจะเปนเสมือนเจาหนาท่ี          
หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ซ่ึงนักศึกษาอาจจะไดรับสวัสดิการ คาจางหรือคาตอบแทนตามความเหมาะสม 
โดยสถานประกอบการจัดหาพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทําหนาท่ีกํากับและดูแลทําใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการ มีโอกาสสรางความคุนเคย ความ
เขาใจโลกของการทํางานกับการเรียนรู การประยุกตความรูทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเอง มีความพรอมท่ีจะเริ่มทํางานไดทันทีเม่ือจบการศึกษา 
อาจารย หมายถึง คณาจารย ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัยและปฏิบัติ
หน า ท่ี เต็ ม เวลาตามภาระงาน ท่ีรับผิดชอบในหลักสูตร ท่ี เป ดสอน  (มิ ใช เต็ ม เวลาตามเวลา ทําการ )               
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจาง          
ท่ีมีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี ภาระงาน            
ใหชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง           
การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหม         
ในปท่ีประเมิน ดังนี้ 

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

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน โดยวางแผนติดตามทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น   ตลอดระยะเวลา
ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน และ ทุกคนเปน
อาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตร โดย
ตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 
2 หลักสูตรเทานั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30  

ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนใหพิจารณาวา 
- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาของ ISCED2013 (UNESCO) 
- กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัย 
 
 
 

                                                                  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย หนา 25 
 



 
 
  
นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558  

  
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
 
 
 

อาจารยประจําหลักสูตร  หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ 

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร
หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ 

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดเกิน 2 คน 
 

อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

 
ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจําหลักสูตรในตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูผิดชอบหลักสูตรตามความหมายท่ีปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบัมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน   

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด และสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรูรอบ
ดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม        
มีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผู มี คุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบั่น และยึดม่ัน               
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการ     
บูรณาการศาสตรตาง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทัน    
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม         
และประเทศ และ 3) เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคา          
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืน                    
ท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยผูเรียนตอง มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เพ่ือมุงเนน
เปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนักศึกษาซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละ
คุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ ไดเชื่อม่ันถึงคุณภาพบัณฑิตเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
ผลลัพธ การเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ โดยผลลัพธผูเรียนจะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงช้ี จํานวน 7 ตัวบงช้ี คือ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ท่ี 1.1)  
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบมาตรฐานความรู 

ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย 

กําหนด (ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐานความรู 

ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4  ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน  

(ตัวบงชี้ใหม) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.5  จํานวนหลักสูตรท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ (ตัวบงชี้ใหม) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.4) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบงชี้ใหม) 



ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ท่ี 1.1)   

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี   

ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร     

ท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

เกณฑการประเมิน  

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ  

คาเฉลี่ย = 
 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร  
 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ  

หมายเหตุ:  

หลักสูตร ท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบมาตรฐานความรู 
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย 
กําหนด (ตัวบงชี้ใหม)  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ

การศึกษาตามเกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑการประเมิน 

คารอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 70 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานความรู

ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จํานวนของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรท่ีีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

x 100 
จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได 
= 

 รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผาน
ความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  x 5 

รอยละ 70 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐานความรู 
ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลกอนสําเร็จ

การศึกษาตามมาตรฐานความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

เกณฑการประเมิน 

คารอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานมาตรฐานความรู

ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว เปนคะแนนเต็ม         

5 = รอยละ 90 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐานความรู

ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จํานวนของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานความรู
ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

x 100 
จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได 
= 

 รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑนมาตรฐาน
ความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  x 5 

รอยละ 90 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  ผลงานของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมหรือ 
โครงงาน (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
ผลการดําเนินงานในการกํากับติดตามใหนักศึกษาสรางผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

หรือโครงงาน เพ่ือรองรับยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงานหรือการมีสวนรวมในการคิดและ
พัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลงานของนักศึกษา 

 
จํานวนคณะท้ังหมด 

 

 
หมายเหตุ :  

     1. การมีสวนรวม คือ นักศึกษาตองมีสวนรวมในการคิดผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน น้ันๆ  
    2. ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน ของนักศึกษาสามารถนับไดทุกช้ันป  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  จํานวนหลักสูตรท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีแปลกใหม รูจักพัฒนา

ผลิตภัณฑ การบริการ รวมถึงนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการดําเนินชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และของโลก  

เกณฑประเมิน 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลี่ยของจํานวนหลักสูตรท่ีมีคุณลักษณะเปนผูประกอบการแตละคณะ 

จํานวนคณะท้ังหมด 

 

หมายเหตุ 

1. การวัดคุณลักษณะเปนผูประกอบการ วัดหลักสูตรท่ีกําหนดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการเฉพาะหลักสูตร   

ท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2  

2. การวัดหลักสูตรท่ีมีคุณลักษณะเปนผูประกอบการโดยตองมีหนวยวัดหรือเครื่องมือวัด 

3. มีการกําหนดรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการเปนผูประกอบการไวในหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.4) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดาน

วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ 

การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  

เกณฑมาตรฐาน  
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงผลใหการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย หนา 33 
 



ตัวบงช้ีท่ี 1.7  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.5) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา        

เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

เกณฑมาตรฐาน  
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
 

สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค นวัตกรรม
หรือทรัพยสินทางปญญา ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือ
เอกชน ท้ังในหรือตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนา
ผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาส มูลคาเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขัน
ระดับนานาชาติ 
 
ตัวบงช้ี จํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม  
(สกอ.ท่ี 2.1) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค (สกอ.ท่ี 2.2) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.ท่ี 2.3) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรจังหวัด หรือยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความ
ตองการของสังคมท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
องคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ (ตัวบงชี้ใหม) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
(สกอ.ท่ี 2.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว 
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหกับ
บุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแก
นักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีนําไปใชประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                     

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย           
  ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 
  เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting 
professor)  

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.ท่ี 2.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป  ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา       

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ              
ตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลง
ทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุม     
ท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน  
คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนั) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 
 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของผลการเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ และหนวยงานวิจัย 

 
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.ท่ี 2.3) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปนผลงานท่ีมีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน
ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

เกณฑการประเมิน  
คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัยของทุกคณะ และหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

สูตรการคํานวณ 
         
 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ และหนวยงานวิจัย 

 
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาต ิ
ยุทธศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ  ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือ
ความต อ งกา รของ สั งคม ท่ี เ กิ ดจาก เค รื อข า ยความร วม มือ ระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ 
(ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
 จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
จังหวัดกาฬสินธุ ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความตองการของสังคมท่ีเกิดจากเครือขาย
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ  

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ ยุทธศาสตรวิจัยของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความตองการของสังคมท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
กับองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศของทุกคณะ และหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม  

ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ 
 

 จํานวนคณะ และหนวยงานวิจยัท้ังหมดในมหาวิทยาลัย  
 
 
 

หมายเหตุ 

เครือขายความรวมมือ หมายถึง การทํางานรวมกันเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษากับหนวยงานภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนหรือองคกรภาคประชาชน โดยสงเสริมผลักดันใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การประสานงาน ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาชนในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือขาย 
(Network) หรือเปนหุนสวน (Partnership) ในการรับผลประโยชนรวมกันในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
ความตองการของสงัคม หมายถึง งานวิจัยท่ีเกิดจากการสํารวจความตองการหรือการแสดงเจตจํานงของชุมชน ทองถ่ิน หรือ

ภาคีเครือขายของสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถเกิดข้ึนกอน หรืออยูระหวางการดําเนินการ หรือการนําผลงานวิจัยไป
ดําเนินการใหเปนประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน หรือภาคีเครือขายของสถาบันการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ  

 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการ  

ท่ีประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและตางประเทศ และมีความ

โปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็ง และความ

ยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. ท่ี 3.1) 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและหนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. ท่ี 3.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง

กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผน

บริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายได และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสราง

ประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปน

แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีความรวมมือระหวาง

คณะหรือหนวยงานท่ีเทียบเทา  

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเข็มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมี

จํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดในสถาบัน ท้ังนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

หมายเหตุ: หนวยงานเทียบเทา หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2   จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะหรือหนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยเนนการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดจากการมีสวน

รวมของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

เกณฑการประเมิน 

คารอยละของจํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยมีสวนรวมจากทุกคณะหรือหนวยงานเทียบเทา       

ท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของจํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะหรือหนวยงานเทียบเทา ตามสูตร 

 
จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะหรือหนวยงานเทียบเทา  

x 100 
จํานวนคณะท้ังหมดและหนวยงานเทียบเทา 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยมีสวนรวมจากทุกคณะ 
หรือหนวยงานเทียบเทา  x 5 

รอยละ 100 

 

หมายเหตุ: หนวยงานเทียบเทา หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสาน การสราง

ความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและตางประเทศ     

อยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําให

เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ 

ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบงชี้ใหม) 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดตัวบงช้ี    กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมสนับสนุน มีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา

ทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

2. มีแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย อยางนอยรอยละ 80 

5. มีการนําผลประเมินในขอ 4 มาปรับปรุงแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตอสาธารณชน 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด       

หรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดตัวบงช้ี    ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัล        

ในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของจํานวนผลงานหรือโครงการท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติเปนคาคะแนนระหวาง เกณฑการประเมิน 0-5 คารอยละของ
จํานวนผลงานหรือโครงการท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลงานหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด

หรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามสูตร 
 

 จํานวนผลงานหรือโครงการท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

 

x 100 
จํานวนผลงานหรือโครงการท่ีเขาประกวดท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได  = 

 รอยละของผลงานหรือโครงการท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

 

x 5 
รอยละ 20 

 

หมายเหตุ : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีอยูในแผนปฏิบตัิราชการประจําป 
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มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีใน        

การกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ    

ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ 

เพ่ือสัมฤทธิ์ผล ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคู กับการทํางาน (Work–  

Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: 

Co-op) (ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ท่ี 1.2) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.ท่ี 1.3)  
ตัวบงชี้ท่ี 5.4  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกลุมสถาบันและ 

เอกลักษณของสถาบัน (สกอ.ท่ี 5.1 ขอ 1 - 6) 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.6  ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ใหม)   
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคูกับการทํางาน (Work–

Integrated Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative 

Education: Co-op) (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี      ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated 

Learning: WIL เปนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานซ่ึงเปนการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีชวยให

นักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรูทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตท่ี

แทจริงของการทํางาน และพัฒนาทักษะท่ีสถานประกอบการตองการใหมีอยูในตัวบัณฑิต ดังนั้นมหาวิทยาลัย

จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning, 

WIL) เพ่ือเปนการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีตรง

กับความตองการของสถานประกอบการและสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เกณฑการประเมิน 

คารอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม     

5 = รอยละ 50 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–

Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 

 

 จํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  x 100 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละจํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  

 

x 5 
 รอยละ 50 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2   อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ท่ี 1.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา   

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน  แปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2   

คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
 รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 x 5 
40 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน

ท่ีเหมาะสมกวา และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ         

ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3   อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.ท่ี 1.3 ) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา  

การคิดรอบป  ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงช้ี  

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน

สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

เกณฑการประเมิน   แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2  

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 
 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 x 5 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 x 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกลุมสถาบันและ

เอกลักษณของสถาบัน (สกอ.ท่ี 5.1 ขอ 1 - 6) 

ชนิดของตัวบงช้ี        กระบวนการ 

การคิดรอบป   ปงบประมาณ (เกณฑขอท่ี 1,2,3 และ 6) ปการศึกษา (เกณฑขอท่ี 4 และ 5)  

คําอธิบายตัวบงช้ี  

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ  

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพ่ือ

กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมี

การบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน และความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน  

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกล

ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผน

กลยุทธ  

 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร การจัดการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต

บัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ     

สายสนับสนุน 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.5   ผลการบริหารงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
ผลการดําเนินงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา จะสามารถสะทอนไดวามหาวิทยาลัยไดมีการ

กํากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะและหนวยงานเทียบเทา 
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 

เกณฑการประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนท่ีได = 
คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะและหนวยงานเทียบเทา 

จํานวนคณะและหนวยงานเทียบเทา ท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ : คณะท่ีดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น     
มาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.6   ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ใหม)   

ชนิดของตัวบงช้ี       กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี   

 มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หนวยงาน

เทียบเทา และมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินงานต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หนวยงาน

เทียบเทา และมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 

 2. มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีทําหนาท่ีกํากับติดตาม ใหเปนไปตามระบบ        

ท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 3. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

หลักสูตร คณะ/หนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาใหเกิดผลตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพ  

 4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/หนวยงานเทียบเทา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตาม

ขอเสนอแนะ 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ   

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
  สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง        
ใหเหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของ                     
ในระดับชาติดวย เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําท่ีประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือเอกลักษณ
ของสถาบัน 
  การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และ           
การประเมินผล เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน          
ตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ             
โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร/ ผูท่ีเก่ียวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวน
รวม เม่ือครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพ่ือนําไป
ปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนา
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษา
ทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ไดกําหนดใหรายงาน          
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการ          
ของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการ      
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            
ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 การประเมินระดับมหาวิทยาลัยจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ัง ระบบ       
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห แยกเปน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูล ในการปรับปรุงพัฒนา       
ดังตารางตอไปนี้ 

ไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
ตารางวิเคราะหผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

1 7  1.6, 1.7 1.1, 1.2, 1.3,    
1.4, 1.5, 

  

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   
3 2  3.1 3.2   
4 2  4.1 4.2   
5 6 5.2, 5.3, 5.6 5.4 5.1, 5,5   

รวม 21 4 6 11   
ผลการประเมิน      

 
*ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
*ตัวบงชี้ท่ี 1.4 เปนคาเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
*ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เปนคาเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
*ตัวบงชี้ท่ี 2.3 เปนคาเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
*ตัวบงชี้ท่ี 2.4 เปนคาเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
*ตัวบงชี้ท่ี 5.5 เปนคาเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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บทที่ 6  
แบบฟอรม แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report : SAR) 
 
 

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ ตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน เกณฑมาตรฐานขอ 7 
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน ในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
และมาตรฐานตัวบงชี้ใหมของมหาวิยาลัยกาฬสินธุ ในมาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 5.7 ระบบ
กํากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา 

 
ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยไดจัดทํา แบบฟอรม แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนแนวทางในการปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน รายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

  - หนาปกรายงาน - 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา..................  

(ตั้งแต 1 มิถุนายน ............ ถึง 31 พฤษภาคม ..........) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลรายงาน ณ วันท่ี ......... เดือน............... พ.ศ. .............. 
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ก 

คํานํา 
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…………………………………………………………………..................................................................................................... 

 
 

(......................................................) 
                                                                                                 อธิการบดี 

............./.................../............ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ปการศึกษา........... จากการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงชี้ใหม จํานวน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบงชี้ คณะมีการดําเนินงาน
ภาพรวมอยูในระดับ............ (คะแนนเฉลี่ย...............) โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน    ระดับ……….      (คะแนนเฉลี่ย ……….) 
 มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม     ระดับ……….   (คะแนนเฉลี่ย ……….)  
 มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ     ระดับ………. (คะแนนเฉลี่ย ……….) 
 มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  ระดับ………. (คะแนนเฉลี่ย ……….) 
 มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ   ระดับ……….    (คะแนนเฉลี่ย ……….) 

 

           คณะมีจุดเดน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในภาพรวม ดังนี้ 
 
จุดเดน ........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
จุดท่ีควรพัฒนา .......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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สารบัญ 
 หนา 

คํานํา                                                                                                          ก 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร      ข 
สวนท่ี 1   บทนํา                                                                                     
     1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ  
           ประวัติความเปนมา   
           ปรชัญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการ  

            สภาพทางกายภาพ        

จํานวนนักศึกษาและบุคลากร   

 งบประมาณ  

    การประกันคุณภาพการศึกษา  

      1.2 วิธีการประเมิน  

สวนท่ี 2   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
       มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลพัธผูเรียน       
       มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม  
       มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ  
       มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  
       มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
 

 

สวนท่ี 3   สรุปผลการประเมิน                            
       ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประเมิน  
       ตารางวิเคราะหผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย   
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สวนที่ 1    
บทนํา 

 
  

1. บทสรุปผูบริหาร  

2. ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

3. ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

4. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

5. รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

7. จํานวนนักศึกษา 

8. จํานวนอาจารยและบุคลากร 

9. ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

10. เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

1.11. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
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สวนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตัวบงชี้ใหมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซ่ึงเปนสถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน  ทั้ง 4 ดานอยาง
ครบถวน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยูในระดับ ...........มีคาคะแนน เทากับ .......... รายละเอียด    
ผลการประเมินแตละมาตรฐาน ดังนี้ 

 

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ  
 
 

   คะแนน 
 

ผลการประเมิน 
  0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับด ี
  4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน    
มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม   
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ   
มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและ 
                  ความเปนไทย 

  

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ   
เฉล่ีย 5 มาตรฐาน   
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มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน   

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด และสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรูรอบดานตางๆ ในการ
สรางสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีทักษะในการเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เปนผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสราง
โอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศ และ 3) เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทาง
จริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและ
เสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยผูเรียนตอง มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต 
เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนักศึกษาซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิ
แตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ไดเชื่อม่ันถึงคุณภาพบัณฑิตเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ การ
เรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา
นั้นๆ โดยผลลัพธผูเรียนจะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 7 ตัวบงช้ี คือ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ท่ี 1.1)  
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบมาตรฐานความรู 

ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถ 
ดานสมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด(ตัวบงชี้ใหม) 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.4  ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน  
(ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5  จํานวนหลักสูตรท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ (ตัวบงชี้ใหม) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.4 ) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบงชี้ใหม) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ท่ี 1.1)   

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี   

ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีสถาบัน
รับผิดชอบ 

เกณฑการประเมิน  
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ  

คาเฉลี่ย = 
 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร  
 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ  

หมายเหตุ:  
หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

 
รายละเอียดผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผานเกณฑการประเมิน () 

ไมผานเกณฑการประเมิน () 
คะแนน 

ประเมินหลักสูตร 
หมายเหตุ 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน
ท้ังหมด 

   

  - ระดับปริญญาตรี19    
  - ระดับปริญญา19โท    
2. จํานวนหลักสูตรท่ีผานการ
กํากับมาตรฐาน 

   

  - ระดับปริญญาตรี19    
  - ระดับปริญญา19โท    
3.จํานวนหลักสูตรท่ีไมผาน
การกํากับมาตรฐาน 

   

  - ระดับปริญญาตรี19    
  - ระดับปริญญา19โท    

คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม   
คะแนนรวมทุกหลักสูตร ............. คะแนน 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ............ หลักสูตร 

คะแนนท่ีได .............. คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

(,) 
เปาหมาย 
ปถัดไป 

     
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส. 1.1-1-1  
มกส. 1.1-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
          1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
          2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบมาตรฐานความรู 
                 ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
                              (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา

ตามเกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑการประเมิน 

คารอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 70 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานความรู

ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จํานวนของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

x 100 
จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบท้ังหมด 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได 
= 

 รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผาน
ความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  x 5 

รอยละ 70 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบท้ังหมด  
2 นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑ การสอบผานความรู

ภาษาอังกฤษ 
 

3 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 1.2-1-1  
มกส. 1.2-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3          รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐานความรู 
                             ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
                             ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลกอนสําเร็จ

การศึกษาตามมาตรฐานความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  

เกณฑการประเมิน 

คารอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานมาตรฐานความรู
ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว เปนคะแนนเต็ม         
5 = รอยละ 90 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐานความรู

ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จํานวนของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานความรู
ความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

x 100 
จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได 
= 

 รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐาน
ความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  x 5 

รอยละ 90 

 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบท้ังหมด  
2 นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบผานเกณฑ

มาตรฐานความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัล 
 

3 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑ  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 1.3-1-1  
มกส. 1.3-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.4 ผลงานของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมหรือโครงงาน  
                    (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
ผลการดําเนินงานในการกํากับติดตามใหนักศึกษาสรางผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือ

โครงงาน เพ่ือรองรับยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงานหรือการมีสวนรวมในการคิดและพัฒนา
สรางสรรคนวัตกรรม 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลงานของนักศึกษา 

 
จํานวนคณะท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 

                                                            คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั         หนา 67 
 
 



 
 
  
ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ คณะ ผลการดําเนินงาน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จํานวนคณะท้ังหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส.1.4-1-1  
มกส.1.4-2-1  

 
 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 

หมายเหตุ :  
1. การมีสวนรวม คือ นักศึกษาตองมีสวนรวมในการคิดผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือโครงงานน้ันๆ  
2. งานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน คือ การทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมๆการผลิต กระบวนการ 

ช้ินงาน ผลงานใหมๆ  
3. ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน ของนักศึกษาสามารถนับไดทุกช้ันป  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  จํานวนหลักสูตรท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีแปลกใหม รูจักพัฒนาผลิตภัณฑ 

การบริการ รวมถึงนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการดําเนินชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  

เกณฑประเมิน 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลี่ยของจํานวนหลักสูตรท่ีมีคุณลักษณะเปนผูประกอบการแตละคณะ 

จํานวนคณะท้ังหมด 

 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ คณะ คะแนน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จํานวนคณะท้ังหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีมีคุณลักษณะเปนผูประกอบการ
ของทุกคณะ 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

   
 

  

หมายเหตุ 

1. การวัดคุณลักษณะเปนผูประกอบการ วัดหลักสูตรท่ีกําหนดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการเฉพาะหลักสูตรท่ีกําหนดไว

ใน มคอ. 2  

2. การวัดหลักสูตรท่ีมีคณุลักษณะเปนผูประกอบการโดยตองมีหนวยวัดหรือเครื่องมือวัดมีการกําหนดรายวิชาท่ีเก่ียวของกับ

การเปนผูประกอบการไวในหลักสูตร 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส.1.5-1-1  
มกส.1.5-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
ตัวบงช้ีท่ี 1.6  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.4 ) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดาน
วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การ
บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใช
ชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

 มกส. 1.6-1-1 

2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน
เม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

  

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือ
สงผลใหการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา   
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

     
 

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.7  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.5) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา        เปนกิจกรรมท่ี
ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
สถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม 

 มกส.1.7-1-1 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมใน
ประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
    - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี
กําหนดโดยสถาบัน 
    - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
    - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
    - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แกนักศึกษา 

  

4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งตอไป 

  

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

  

6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

     
 

 
 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
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           มหาวิทยาลัย มีจุดเดน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานท่ี 1 ดังนี้ 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค นวัตกรรมหรือ

ทรัพยสินทางปญญา ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและ     
อัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังใน
หรือตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสราง
คุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาส มูลคาเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ 
 
ตัวบงช้ี จํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม  
(สกอ.ท่ี 2.1) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค (สกอ.ท่ี 2.2) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.ท่ี 2.3) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ หรือ

ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความตองการของสังคมในเขตจังหวัด
กาฬสินธุท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือ
องคกรภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ (ตัวบงชี้ใหม) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม  
                               (สกอ.ท่ี 2.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี  

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนด
ไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหกับ
บุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย
อยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ
นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 มกส.2.1-1-1 

2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้ 
     - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวย
วิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย ใหคําปรึกษาและสนับสนุน 
การวิจัย 
     - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
     - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค  เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
    - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting 
professor) 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3 จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

  

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคดีเดน 

  

6 ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

 
    

 

 
 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
          1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
          2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.ท่ี 2.2 ) 

ชนิดชองตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป  ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษาคือ        

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ
จุดเนนของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ี
สําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน  
คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนั) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

 
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ คณะ 
เงินสนับสนุน

งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

จํานวน
อาจารย 

เฉล่ีย/คน คะแนน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
      

จํานวนคณะท้ังหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

ผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

 
 
 

  
 
 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 2.2-1-1  
มกส. 2.2-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.ท่ี 2.3) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศผลงานวิชาการอยูในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือ
หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

เกณฑการประเมิน  
คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัยของทุกคณะ และหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
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สูตรการคํานวณ 
         
 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ และหนวยงานวิจัย 

 
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ คณะ คะแนนผลงานทางวิชาการ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จํานวนคณะท้ังหมด 6   

ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

ผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอก 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

 
 

 
   

 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 2.3-1-1  
มกส. 2.3-2-1  

 
 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ  ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความ
ตองการของสังคมท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
องคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
 จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรจังหวัด
กาฬสินธุ ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความตองการของสังคมท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ  

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
หรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
หรือความตองการของสังคมท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศของทุกคณะ และหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ 
 

 จํานวนคณะ และหนวยงานวิจัยท้ังหมดในมหาวิทยาลัย  
 
 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ คณะ 
คะแนนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ
นวัตกรรมท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

จํานวนคณะท้ังหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

ผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 2.4-1-1  
มกส. 2.4-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

            
มหาวิทยาลัย มีจุดเดน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานท่ี 2 ดังนี ้
 
จุดเดน ........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
จุดท่ีควรพัฒนา .......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ  

 
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการ  ท่ี
ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและตางประเทศ และมีความโปรงใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็ง และความยั่งยืนของ
ผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. ท่ี 3.1) 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและหนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  (สกอ. ท่ี 3.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการใน

การใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ท้ังการ
บริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายได และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดย
มีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสราง
ความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานท่ีเทียบเทา 

 มกส. 3.1-1-1 

2 จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก
ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

  

3 ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและ
มีความเข็มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

  

4 ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

  

5 สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย 

  

6 ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน
บริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดย
มีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 
ของอาจารยท้ังหมดในสถาบัน ท้ังนี้ตองมีอาจารย
มาจากทุกคณะ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 
คะแนนประเมินตนเอง 

 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

 
 
 

   
 

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2   จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและหนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยเนนการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ

คณะและหนวยงานเทียบเทา 

เกณฑการประเมิน 

คารอยละของจํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยมีสวนรวมจากทุกคณะและหนวยงานเทียบเทา ท่ีกําหนด
ไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของจํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและหนวยงานเทียบเทา ตามสูตร 

 
จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและหนวยงานเทียบเทา  

x 100 
จํานวนคณะท้ังหมดและหนวยงานเทียบเทา 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยมีสวนรวมจากทุกคณะ 
และหนวยงานเทียบเทา  x 5 

รอยละ 100 
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ผลการดําเนินงาน 

ขอ คณะ จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนา 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จํานวนคณะท้ังหมด 6   
รวมจํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะ  
คารอยละของจํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนา  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 
คะแนนประเมินตนเอง 

 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

 
 
 

   
 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 3.2-1-1  
มกส. 3.2-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
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    มหาวิทยาลัย มีจุดเดน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานท่ี 3 ดังนี้ 
จุดเดน ........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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จุดท่ีควรพัฒนา .......................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสาน การสรางความรู 
ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและตางประเทศอยางเหมาะสม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยหรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (ตัวบงชี้ใหม) 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ 

ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบงชี้ใหม) 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดตัวบงช้ี    กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมสนับสนุน มีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตาม
จุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 - 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 - 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ผลการดําเนินงาน 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 มกส. 4.1-1-1 

2 มีแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 

  

3 มีการสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ 

  

4 มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดใน
แผนงานและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย อยางนอยรอยละ 80 

  

5 มีการนําผลประเมินในขอ 4 มาปรับปรุง
แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ความเปนไทย 

  

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตอ
สาธารณชน ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

     
 

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2    ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค 
                   หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดตัวบงช้ี    ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลในระดับ
จังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของจํานวนผลงานหรือโครงการท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติเปนคาคะแนนระหวาง เกณฑการประเมิน 0-5 คารอยละของจํานวนผลงานหรือ
โครงการท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

สูตรคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลงานหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามสูตร 
 

 จํานวนผลงานหรือโครงการท่ีไดรบัรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับภูมภิาคหรือระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ

 
x 100 

จํานวนผลงานหรือโครงการท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได  = 
รอยละของผลงานหรือโครงการท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ

ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ x 5 
รอยละ 20 
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    ผลการดําเนินงาน 

ขอ คณะ จํานวนผลงานหรือโครงการท่ีไดรับรางวัลฯ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จํานวนคณะท้ังหมด 6   
รวมจํานวนผลงานหรือโครงการท่ีไดรับรางวัลฯ  

คารอยละของจํานวนผลงานหรือโครงการท่ีไดรับ
รางวัลฯ 

 

หมายเหตุ : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีอยูในแผนปฏิบัตริาชการประจําป 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

     
 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 4.2-1-1  
มกส. 4.2-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
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มหาวิทยาลัยมีจุดเดน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานท่ี 4 ดังนี้ 
 
จุดเดน ........................................................................................................................................................................ 
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จุดท่ีควรพัฒนา .......................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีใน        
การกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตางๆใหมี
คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบงช้ี จํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคูกับการทํางาน (Work–  Integrated 
Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)         
(ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ท่ี 1.2) 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.ท่ี 1.3)  
ตัวบงชี้ท่ี 5.4  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกลุมสถาบันและ 

เอกลักษณของสถาบนั (สกอ.ท่ี 5.1 ขอ 1 - 6) 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.6  ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ใหม)   
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคูกับการทํางาน (Work–Integrated 

Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  
                              (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี      ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated Learning: 
WIL เปนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานซ่ึงเปนการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีชวยใหนักศึกษามีโอกาส
ในการประยุกตความรูทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตท่ีแทจริงของการทํางาน 
และพัฒนาทักษะท่ีสถานประกอบการตองการใหมีอยูในตัวบัณฑิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองใหความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning, WIL) เพ่ือเปนการพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เกณฑการประเมิน 
คารอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5  
เทากับ รอยละ 50 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 
 
 จํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  x 100 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

รอยละจํานวนหลักสูตรทีบู่รณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการทํางาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)    x 5 

 รอยละ 50 
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ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

จํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคูกับการ
ทํางาน Work–Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจ
ศึกษา (Co-operative Education: Co-op) 

 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ  
รอยละจํานวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู
กับการทํางาน 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.1-1-1  
มกส. 5.1-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2   อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ท่ี 1.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา   

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน  แปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2   

คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
 รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 x 5 
40 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ีอาจใชคุณวุฒิ

อ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา และตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุ

ใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
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แบบรายงานอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

นอยกวา 
6 เดือน 

6-9  
เดือน 

มากกวา 
9 เดือน 

จํานวน 
(คน) 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         

รวม     
รวมท้ังส้ิน  ......... คน 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก .......... คน 
คะแนนท่ีได ............ คะแนน 

 
ผลการคํานวณ (ตัวอยาง) 

รายการ 
จํานวน (คน) 

ปการศึกษา 
ปท่ีแลว 

ปการศึกษา 
ท่ีรับการประเมิน 

จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 124.5  
จํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 4  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 128.5  
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 27  
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 21.01  
 
วิธีการคํานวณ (ตัวอยาง) 
            แปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
                            
                                =   

 
                      =     
 
                              =       21.01 
 
 
 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 27 
x 100 

 128.5 
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 2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
                 คะแนนท่ีได   =   
 
                                =  
 
                                  =  2.63  คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
(,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

 
   
 

   

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.2-1-1  
มกส. 5.2-2-1  

 
 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 5 

 40 

 21.01 
x 5 

 40 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3   อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.ท่ี 1.3 ) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา  

การคิดรอบป  ปการศึกษา  
คําอธิบายตัวบงช้ี  

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชใน
การเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

เกณฑการประเมิน   แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2  
 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 
 
 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 x 5 
60 

 
แบบรายงานอาจารยประจําคณะท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ศาสตราจารย 

นอยกวา 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกวา  
9 เดือน 

จํานวน 
(คน) 

1.          
2.          
3.          

รวม      
                                                                                                        รวมทั้งสิ้น   ......... คน 

คารอยละของอาจารยประจําคณะ ที่ดํารงตําแหนงทาวิชาการ .......... คน 
คะแนนที่ได ........ คะแนน 

 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 x 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
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ผลการคํานวณ (ตัวอยาง) 

รายการ 
จํานวน (คน) 

ปการศึกษา 
ท่ีแลว 

ปการศึกษา 
ท่ีรับการประเมิน 

จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 124.5  
จํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 4  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 128.5  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 113.5  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 10  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 11  
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 8.56  
 
วิธีการคํานวณ (ตัวอยาง) 
  แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                                                 
 
                                  = 

 
                                  = 
                                   
                                  =      8.56 
 
   2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
                       คะแนนท่ีได         =  

 
                                              =  
                         
                                              =       0.34 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

  11 
x 100 

 128.5 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
x 5 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 8.56 x 5 
 128.5   
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

     

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.3 -1-1  
มกส. 5.3 -2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
         1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
         2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน (สกอ.ท่ี 5.1 ขอ 1 - 6) 

ชนิดของตัวบงช้ี        กระบวนการ 

การคิดรอบป   ปงบประมาณ (เกณฑขอท่ี 1,2,3 และ 6) ปการศึกษา (เกณฑขอท่ี 4 และ 5)  
คําอธิบายตัวบงช้ี  

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ  
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหาร
ท้ังดานบุคลากร การเงิน และความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 
กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป
ตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ 

 มกส. 5.4-1-1 

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ี
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารยบุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

  

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผล
จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุม
ไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 

  

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ 

  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 
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ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5   ผลการบริหารงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  
ผลการดําเนินงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา จะสามารถสะทอนไดวามหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ 

ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะและหนวยงานเทียบเทา ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
รวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 

เกณฑการประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนท่ีได = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะและหนวยงานเทียบเทา 

จํานวนคณะและหนวยงานเทียบเทา ท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ : คณะท่ีดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และ

มีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ัน     มาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลในตัว
บงช้ีน้ีใหครบถวน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ขอ คณะ ผลประเมิน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จํานวนคณะท้ังหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
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คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

     
 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.5-1-1  
มกส. 5.5-2-1  

 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.6   ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ใหม)   

ชนิดของตัวบงช้ี       กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี   
 มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หนวยงาน
เทียบเทา และมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินงานตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/
หนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษา 

 มกส.5.7-1-1 

2 มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ท่ีทําหนาท่ีกํากับติดตาม ใหเปนไปตามระบบ        
ท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

  

3 มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือ
วัสดุครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตร คณะ/หนวยงานเทียบเทา และ
มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาใหเกิดผลตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ 

  

4 นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/
หนวยงานเทียบเทา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ขอเสนอแนะ 

  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปท่ีแลว 

เปาหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเปาหมาย 
 (,) 

เปาหมาย 
ปถัดไป 

     
 

 
 
ผูรับผิดชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโทรศัพท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
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           มหาวิทยาลัยมีจุดเดน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานท่ี 5 ดังนี้ 
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สวนที ่3 
สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตัวบงชี้ใหมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซ่ึงเปนสถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน  ทั้ง 4 ดานอยาง
ครบถวน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยูในระดับ ...........มีคาคะแนน เทากับ .......... รายละเอียด    
ผลการประเมินแตละองคประกอบ ดังนี้ 

ตารางท่ี1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามมาตรฐานการประเมิน 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ           
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ท่ี 1.1)     

1.2 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบ
มาตรฐานความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวบงชี้ใหม) 

 
   

1.3 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐาน
ความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวบงชี้ใหม) 

 
   

1.4 ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรม หรือโครงงาน (ตัวบงชี้ใหม) 

 
   

1.5 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะการเปน
ผูประกอบการ (ตัวบงชี้ใหม) 

    

1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.4)     

1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบงชีใ้หม)     

เฉล่ียมาตรฐานท่ี 1  

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรม (สกอ.ท่ี 2.1) 

 
   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.ท่ี 2.2)     

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.ท่ี 2.3)     
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ตาราง (ตอ) 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ           
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ หรือยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือ
ความตองการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุท่ีเกิดจากเครือขาย
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ (ตัวบงชีใ้หม) 

 

   

เฉล่ียรวมมาตรฐานท่ี 2  

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.ท่ี 3.1)     

3.2 จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและหนวยงานเทียบเทา 
(ตัวบงชีใ้หม) 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 3  

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
(ตัวบงชีใ้หม) 

    

4.2 ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลใน
ระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(ตัวบงชีใ้หม) 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 4  
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคูกับการทํางาน 
(Work–Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา     
(Co-operative Education: Co-op) (ตัวบงชีใ้หม) 

    

5.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ท่ี 1.2)     

5.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.ท่ี 1.3)     
5.4 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกลุม
สถาบนัและเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.ท่ี 5.1 ขอ1 - 6)     

5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา(ตัวบงชีใ้หม)     

5.6 ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา     
(ตัวบงชีใ้หม) 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 5  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ (21 ตัวบงชี้)  
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ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับมหาวิยาลัย 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

1 7  1.6, 1.7 1.1, 1.2, 1.3,    
1.4, 1.5, 

  

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   
3 2  3.1 3.2   
4 2  4.1 4.2   
5 6 5.2, 5.3, 

5.6 
5.4 5.1, 5,5   

รวม 21 4 6 11   
ผลการประเมิน      

 
 
 

                                                            คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั         หนา 108 
 
 



บทที่ 7    
แบบฟอรม แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 33 ให

สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ ดําเนินการ
ของสถานศึกษาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก สถาบัน
จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการ พัฒนาของสถาบัน โดยอาจ
เปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลาย ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ เปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึน
เองแตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใด จะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตาม
แผน การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงค
และมีพัฒนาการอยางตอเนื่องขณะเดียวกันก็เปนหลักประกัน แกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยไดจัดทําแบบฟอรมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ใชเปนแนวทาง ในการปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียด ดังนี้  

 
1. บทสรุปผูบริหาร  
2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พรอมลายเซ็น)  

สรุปขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน (จุดเนน, ขอมูลท่ัวไปโดยยอ)  
3. บทนํา  

3.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย  
3.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา  

4. ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  
5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ  
6. ภาคผนวก  

ตารางตรวจเยี่ยม  
บันทึกภาคสนาม 

 

 

 



 
 
  

 

- หนาปกรายงาน - 
 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา ........... 

 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเมิน วันท่ี ......... เดือน............... พ.ศ. .............. 
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แบบรายงานผลการประเมิน 
 

 
1.  บทสรุปผูบริหาร 
2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พรอมลายเซ็น) 
     สรุปขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน  (จุดเนน, ขอมูลท่ัวไปโดยยอ) 
3.  บทนํา 
 3.1  ประวัติความเปนมาของคณะ 

3.2  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปการศึกษาท่ีผานมา. 
4.  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) 
5.  ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
6.  ภาคผนวก 

ตารางตรวจเยี่ยม 
บันทึกภาคสนาม  
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คํานํา 
                      
…..…............................................................…………………………………………………………………………….....................
.........................................................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
.........................................................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
.........................................................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………..................................................................................................... 

 
 

                                                             (......................................................) 
                                                              ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                                                           ............/............/.............                                                   
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ข 

แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 คณะผูประเมินขอรับรองวา 
       1.  ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  เม่ือวันท่ี ....................................
โดยคนหาขอมูลประกอบการตัดสินผล จากการวิเคราะหรายงานประเมินตนเอง หลักฐานอางอิงตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  ผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาท่ี  ตัวแทนนักศึกษา  และผูมีสวน
เก่ียวของ 
       2.  เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
 
 
 

ลงนาม ...................................................... ประธานคณะกรรมการ  
          (......................................................) 
 
 

ลงนาม ...................................................... กรรมการ  
               (......................................................) 
 
 

ลงนาม ..................................................... กรรมการ 

                         (......................................................) 
 
 
 

ลงนาม ...................................................... กรรมการเลขานุการ 
            (......................................................) 
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บทสรุปผูบริหาร 

บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือนําเสนอขอมูลสําหรับผูบริหารใชประกอบ
การศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาตามมาตรฐานโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
นําเสนอจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนา พรอมท้ังนําเสนอแนวทางพัฒนาเรงดวน 3–5 ขอ 
ในฐานะท่ีทานเปนหัวหนาหนวยงาน โดยไมตองคํานึงถึงขอจํากัดดานงบประมาณ 
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                                                                                                                           ง                                                                                                                              

สารบัญ 

 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร  
บทนํา  
1. ประวัติความเปนมาโดยยอ ……………………………………………………………………………………………………  
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณบัณฑิต ..………………………………………………………  
3. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน ………………………………………………………………………………………….  
4. จํานวนนักศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………….  
5. จํานวนอาจารย: คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ …………………………………………………………………..  
วิธีการประเมิน   
  การวางแผนและการประเมิน …………………………………………………………………………………………………  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประเมิน ………………………………….…  
  ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย..…………………………………………………. 
 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย   
รูปภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน   
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สวนนํา 
 

 1. ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
 
 2. ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
 
 3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
 
 4. รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน 
 
 5. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 

6. จํานวนนักศึกษา 
 
 7. จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 
 8. ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั           หนา 121 
 
 



 
 
  

 

วิธีการประเมิน 
 
 

การวางแผนและการประเมิน 

- การเตรียมการและการวางแผนกอนการตรวจเย่ียม 

- การดําเนินการระหวางตรวจเย่ียม 

- การดําเนินการหลังตรวจเย่ียม 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตัวบงชี้ใหมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซ่ึงเปนสถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน  ทั้ง 4 ดานอยาง
ครบถวน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยูในระดับ ...........มีคาคะแนน เทากับ .......... รายละเอียด    
ผลการประเมินแตละมาตรฐาน ดังนี้ 

 

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ  
 
 

   คะแนน 
 

  0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับด ี
  4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน    
มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม   
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ   
มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและ 
                  ความเปนไทย 

  

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ   
เฉล่ีย 5 มาตรฐาน   
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ตารางท่ี1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามมาตรฐานการประเมิน 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ           
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ท่ี 1.1)     

1.2 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑการสอบ
มาตรฐานความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวบงชี้ใหม) 

 
   

1.3 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานตามเกณฑมาตรฐาน
ความรูความสามารถดานสมรรถนะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวบงชี้ใหม) 

 
   

1.4 ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรม หรือโครงงาน (ตัวบงชี้ใหม) 

 
   

1.5 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะการเปน
ผูประกอบการ (ตัวบงชี้ใหม) 

    

1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.4)     

1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบงชีใ้หม)     

เฉล่ียมาตรฐานท่ี 1  

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
หรือนวัตกรรม (สกอ.ท่ี 2.1) 

 
   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.ท่ี 2.2)     

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.ท่ี 2.3)     

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ หรือยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือ
ความตองการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุท่ีเกิดจากเครือขาย
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ (ตัวบงชีใ้หม) 

 

   

เฉล่ียรวมมาตรฐานท่ี 2  

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.ท่ี 3.1)     

3.2 จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและหนวยงานเทียบเทา 
(ตัวบงชีใ้หม) 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 3  
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ตาราง (ตอ) 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ           
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
(ตัวบงชีใ้หม) 

    

4.2 ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ีไดรับรางวัลใน
ระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(ตัวบงชีใ้หม) 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 4  
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคูกับการทํางาน 
(Work–Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา     
(Co-operative Education: Co-op) (ตัวบงชีใ้หม) 

    

5.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ท่ี 1.2)     

5.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.ท่ี 1.3)     
5.4 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกลุม
สถาบนัและเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.ท่ี 5.1 ขอ1 - 6)     

5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา(ตัวบงชีใ้หม)     

5.6 ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา     
(ตัวบงชีใ้หม) 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 5  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ (21 ตัวบงชี้)  
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ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับมหาวิยาลัย 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

1 7  1.6, 1.7 1.1, 1.2, 1.3,    
1.4, 1.5, 

  

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   
3 2  3.1 3.2   
4 2  4.1 4.2   
5 6 5.2, 5.3, 5.6 5.4 5.1, 5,5   

รวม 21 4 6 11   
ผลการประเมิน      
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ภาคผนวก 
 
 
 

 
  - แบบฟอรมบันทึกภาคสนาม 
   - คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

- การระบุหมายเลขเอกสารหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

แบบฟอรมบันทึกภาคสนาม 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
วงรอบปการศึกษา........................... 

 
หนวยประเมิน ...................................................................... ช่ือผูประเมิน ........................................................ 
มาตรฐานท่ี .................................................................................................................................................... 
 
มาตรฐาน

ท่ี 
รายการ ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

.......... 
 

ตัวบงช้ี  ............................. 
 
ขอคนพบ 
ดําเนินการได ..................คะแนน/ขอ/รอยละ/บาท 
ดังนี้ 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
.................................................................................... 
 
ขอเสนอแนะ 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................... 
....................................................................................
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 

คาเปาหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 ................ คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .............. คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ................ คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 
      บรรล ุ
      ไมบรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : .............. คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 ...............คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 
      บรรล ุ
      ไมบรรลุ 
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 มาตรฐานท่ี   ……………….…… 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา 
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คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
 

ประเด็น คําชี้แจง / คําอธิบายเพ่ิมเติม 
เพ่ิมเตมินิยามศัพท คําวา 
“แนวโนม (Trends)” โดยใช
นิยามกับท่ีปรากฏในหนังสือ
เกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินงาน    
ท่ีเปนเลิศ ฉบับป  
2558 – 2561 

“แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละ
ชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการดาเนินการของสถาบันตามลาดับเวลา โดยท่ัวไป การแสดง
แนวโนมไดจะตองมีขอมลูในอดีตอยางนอยสามจดุ (ไมรวมคาคาดการณ) ท้ังน้ีในทางสถิต ิอาจ
จําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวาน้ีเพ่ือยืนยันแนวโนม ระยะหางระหวางจุดขอมลูท่ีแสดง
แนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ หากรอบเวลาสัน้ ตองมีการวัดถ่ีข้ึน 
ในขณะท่ีรอบเวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมายได
ชัดเจน” 

แนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร
สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการ
เปนประจาํทุกป 

หลักสตูรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือผูทรงคณุวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของ สกอ. และเปนคนกาวทันความทันสมัย
ของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได และรายงานผานระบบ CHE QA ONLINE 

แนวทางการดําเนินการ กรณี
หลักสตูรท่ีขอปดดาํเนินการ หรือ 
งดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา
มาสมัครเรียน หรือ หลักสตูรท่ี
ผานความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
แลว แต สกอ. ยังไมพิจารณาให
การรับทราบ 

 กรณหีลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมตัิใหปดดําเนินการตองแจงให สกอ. 
รับทราบ หากหลักสตูรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทํา
หนาท่ีอาจารยประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรยีนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะ
สําเรจ็การศึกษา ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษายังตองดาเนินการประเมนิตนเองระดับหลักสูตร เปน
ประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบ  ท่ีเก่ียวของ 
เฉพาะตัวบงช้ีท่ีมีการดาํเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
หรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจากการประเมินเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสตูรเปนสําคญั ท้ังน้ี การประเมินตนเองดังกลาวเปนการ
ดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
เฉพาะตัวบงช้ีท่ีมีการดาํเนินงาน ในการคํานวณคาคะแนนของหลักสตูรใหคิดเฉพาะตัวบงช้ีท่ีมี
การประเมินเทาน้ัน และดาํเนินการผานระบบ CHE QA ONLINE  
  กรณีหลักสตูรท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแลว และดําเนินการรับ
นักศึกษาแลว แต สกอ. ยังไมพิจารณาใหการรับทราบ ตองประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ดวย เน่ืองจากหลักสูตรดังกลาวสามารถดาเนินการจดัการเรียนการสอนไดตั้งแตไดรับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

การประเมินคณุภาพภายในระดับ
หลักสตูรของหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดใหเรยีนในหลักสตูรถือเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร ดังน้ัน 
จึงไมตองประเมินคณุภาพภายในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแยกเปนอีกหน่ึงหลักสูตร 

การจัดทํา มคอ. 3-6 และการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 

กรณีหลักสตูรเดียวกันแตเปดสอนในวิทยาเขตมากกวา 1 วิทยาเขต และมีอาจารยประจํา
หลักสตูรทุกพ้ืนท่ีท่ีเปดสอน ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทา มคอ.3-7 ชุดเดียวโดยใหครอบคลมุ
ขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลาวทุกพ้ืนท่ีท่ีเปดสอนหลักสูตร
น้ันๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานและประเมินผลการดําเนินการจัดการเรยีนการสอน
ของหลักสูตรหน่ึงฉบับท่ีครอบคลมุผลการจดัการเรียนการสอนทุกพ้ืนท่ี และจัดสงรายงานการ
ประเมินตนเองดังกลาวผานระบบ CHE QA Online เพ่ือการเผยแพรตอสาธารณชนตอไป 
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ตาราง (ตอ) 
ประเด็น คําชี้แจง / คําอธิบายเพ่ิมเติม 

หลักในการพิจารณา
สําหรับ ตัวบงช้ีการ
ประเมินคุณภาพ  
 ภายในระดับหลักสูตรท่ี
เปน ตัวบงช้ีกระบวนการ 
(3.1, 3.2,4.1, 5.1, 5.2, 
5.3 และ 6.1) 

  การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงช้ีเชิงคุณภาพในระดับหลกัสูตร ท่ีเนนกระบวนการ เพ่ือใหผู
ประเมินนําไปใชในการตดัสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน ใหยึดหลักการคือ หลักสูตรควร
กําหนดผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพท่ีตองการ จากกระบวนการท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงาน
ท่ีนาไปสูผลลัพธท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด 
หากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ ใหอธิบาย วามีการปรับปรงุวิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสู
ผลลัพธท่ีตองการ (หมายเหตุ: ใหพิจารณาผลการดาํเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเดน็
ยอย และกรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
การนับจํานวนอาจารย
ประจํา หลักสตูรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา
ตามหลักสูตรคําวา  
“ตลอดระยะเวลา” 

 คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 28 
ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาน้ัน ควรดูเจตนารมณ
ของเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารยประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน”  ซึ่งท่ีประชุมไดใหหลักการวา การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารย
ประจําหลักสตูรตองมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหา
อาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งใหเปนอาจารยประจาํหลักสตูรยังไมถึงข้ันตอนของสภา
มหาวิทยาลยั โดยอยูในข้ันตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลยัไดมีการ
ดําเนินการใหมีอาจารยประจําหลกัสูตร ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศกึษา 

อาจารยประจําหลักสตูรท่ี
มีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ท่ีเปดสอน 

 การพิจารณาวาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรน้ันหรือไม ใหพิจารณาการ  
แบงสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
  กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

  ภาระงานของอาจารยท่ี
ปรึกษา   วิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ ใน
ระดับ บัณฑิตศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.2548 ขอ 10.1 ระบุไววา “อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทและปรญิญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะ
ดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบัน อุดมศกึษาน้ัน แตท้ังน้ีตองไมเกิน 10 
คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมีอํานาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันหาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษา ไดมากกวา 5 คน ใหเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ เปนรายไป แตท้ังน้ีอาจารยประจํา 1 คนจะดูแลนักศึกษา
ในฐานะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไมเกิน 10 คน และการขยายจํานวนนักศึกษาในกรณีน้ี ใชได
เฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทาน้ัน ไมนับรวมการคนควาอิสระ    
 การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
โดยมสีัดสวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน     
 การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ กําหนดสดัสวนอาจารย ท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน 
  การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา    
    วิทยานิพนธและการคนควาอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพเทาน้ัน 
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ประเด็น คําชี้แจง / คําอธิบายเพ่ิมเติม 
การดําเนินงานใหเปนไป
ตาม ตัวบงช้ีผลการดาเนิน
งานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 24 
สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการประกันคณุภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) ของ ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ในองคประกอบท่ี 1 การกากับมาตรฐาน มาเปนเง่ือนไข
ในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ “ไมผาน” การกากับมาตรฐาน 
 การกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอใหยึดตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จานวน 12 ตัวบงช้ี เปนเพียงแนวทางเทาน้ัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงช้ีผล
การดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคณุภาพของหลกัสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1 – 
6 ของแตละหลักสูตร ตามบรบิทและวัตถุประสงค ในการผลิตบัณฑติท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบหรอื
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงช้ีใหม
ไดแลวเสร็จใหใชตัวบงช้ีเดิมกอนได หรือหากหลักสตูรใดมคีวามประสงคกําหนดตัวบงช้ีแบบเดิมก็
สามารถกระทําได กรณีหลักสตูรมกีารปรับตัวบงช้ีใหม ใหนําเสนอสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรบัปรงุหลักสูตรครั้งตอไป” 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ    
ระดับอุดมศึกษา แหงชาต ิ

 ในกรณีหลักสตูรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงช้ี 2.1 ดวย แมวา
หลักสตูรน้ันจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนาผลการดาํเนินงาน ของหลักสูตรในรอบท่ีผานมา
ใชประกอบการประเมิน 
 กรณีบัณฑติท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต  
 ในกรณีบัณฑติหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม
ถึงรอยละ 20 เน่ืองจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลม ใหใชบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษาชาว
ไทยเปนฐานในการคิด เชน มีนักศกึษาตางชาติ 90 คน 
มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคดิจากนักศึกษาไทยจานวน 10 คน เปนฐานท่ี 100 % 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท
หรือ  
ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญา
เอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษา นับ ณ วันท่ี ไดรับการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวัน  ท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted)  
  กรณีวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวาสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสภาสถาบันอุดมศึกษาไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแลว สถาบันอุดมศึกษาตองแจง
ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบดวย จึงจะสามารถนับผลงานท่ีตีพิมพในวารสารดังกลาวได 
ท้ังน้ี ประกาศฉบับดังกลาวสามารถนํามาใชไดถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และใชไดเปนการเฉพาะ
สถาบันเทาน้ัน 

ตัวบงช้ี 2.2 รอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได
งานทํา 

 กรณีหลักสูตรใหม ไมตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมี ผูสําเร็จการศึกษา สําหรับ
หลักสตูรปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1  
และ 2.2 ดวย เน่ืองจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงช้ี 3.1  
การรับนักศึกษา 

 ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ขอให 
ดูเจตนารมณของหลักสตูร วาตองการนักศึกษาท่ีมีคณุสมบัติอยางไร และจัดเตรยีมความพรอมใหกับ
นักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ท่ีไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและ
การแกปญหา 

ตัวบงช้ี 3.3  
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 “การจัดการขอรองเรยีน” หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนท่ีมีนัยสําคญัไมไดเนนท่ี
ปริมาณหรือจํานวนขอรองเรียน  
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนท่ี
ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงท่ี 3.1 และ 3.2  
 อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวย  
จํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ี
ทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา คิดเปนรอยละของจานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑติ
สําเรจ็การศึกษาแลว  
 การคิดรอยละของจํานวนนักศกึษาท่ียังคงอยูของแตละรุน  
ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา จํานวน
รับเขา 
 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร   

จํานวนท่ีลาออกและคดัช่ือออก
สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา 

2558  
2556 2557 2558 

2553  X    
2554   X   
2555    X  

  
อัตราการสําเร็จการศึกษา  =      x 100 
                                      
อัตราการคงอยู             =  -   x 100 

                                                 
  องคประกอบท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงช้ี 4.1 การบริหาร
และ พัฒนาอาจารย  
  - การนับผลงานทาง
วิชาการ ของอาจารย
ประจําหลักสตูร 

 การบรหิารและการพัฒนาอาจารย ใหหมายถึง อาจารยประจําหลกัสูตรเทาน้ัน  
 กรณผีลงานวิจยัท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ใหดูจากรายช่ือผูวิจัยท่ีปรากฏใน
สัญญาวาจาง  
 พิจารณาจากผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีรายช่ือ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาน้ันๆ โดยไมตอง
นําระยะเวลาในการประจําหลักสตูรมาพิจารณา  
 กรณีอาจารยประจาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีใชอาจารยประจําหลักสตูรชุดเดียวกัน 
การนับผลงานวิชาการสามารถนับไดท้ัง 2 หลักสูตร  
 กรณผีลงานทางวิชาการของอาจารยประจาท่ีอยูคนละคณะ / สถาบัน ใหพิจารณา ดังน้ี  
   - ในระดับหลักสตูรใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสตูรตามท่ีทําหนาท่ี อาจารยประจํา
หลักสตูร  
  - ในระดับคณะ ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจาํสังกัดคณะน้ัน 
  - ระดับสถาบัน ใหนับเปนผลงานเดียว แตถาอยูคนละสถาบันก็นับตามสถาบันท่ีสังกัด ของทุกคน 
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ตาราง (ตอ) 
ตัวบงช้ี 4.3 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

  ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย ใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสตูรท้ัง 5 คนท่ีไดทําหนาท่ีประจําหลักสตูร เปนการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสตูรตอกระบวนการท่ีไดดําเนินการใหกับ อาจารยตามกิจกรรมตางๆ ในตัวบงช้ีท่ี 4.1  
  อัตราการคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายช่ืออาจารยประจาํหลักสตูรวา มีการเปลี่ยนแปลงใน
แตละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ท่ีไดรับการอนุมัต/ิ เห็นชอบ 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี 5.1 สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

   การตีความกรณหีลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการขอตลาด แรงงานหรือไม 
ควรดูท่ีเน้ือหาสาระรายวิชาท่ีเปดสอนวาทันสมัยเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

 ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไมจําเปนตองเปนโครงการเดียวกับท่ีอยูใน
แผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แตใหดเูจตนารมณวาเกิดผลการเรียนรูบรรลตุาม
เปาหมาย  

   ตัวบงช้ี 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดม ีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2558  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2558 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว
ดังน้ี  
     ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจดัทํารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรในลักษณะอ่ืน 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมลูรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลีย่นหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบท
เฉพาะของสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ไดท้ังน้ี ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7”  
       ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงช้ีผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงช้ี 
 เปนเพียงแนวทางเทาน้ัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงช้ีผลการดาเนินงานตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีใชในการ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานคณุภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละ 
หลักสตูร ตามบริบทและวัตถุประสงค ในการผลิตบัณฑิตท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัตจิาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงช้ีใหมไดแลว 
เสร็จ   ใหใชตัวบงช้ีเดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงช้ีแบบเดมิก็สามารถ 
กระทําได กรณหีลักสูตรมีการปรบัตัวบงช้ีใหม ใหนาเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบในการปรับปรุงหลักสตูรครั้งตอไป”  

    ในประเด็นตัวบงช้ีผลการดาเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจดัการเรียนการสอน คําวา “อาจารยใหม”  ใหหมายถึง อาจารยประจา
หลักสตูรท่ีเพ่ิงยายเขามาอยูในหลกัสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาท่ีมาจากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนก็
ถือวาเปนอาจารยใหม  
  ในประเด็นตัวบงช้ีผลการดาเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ปสุดทาย /  
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จาก คะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหมท่ียงั 
ไมมีบัณฑิตไมตองประเมินประเดน็น้ี แตหากเปน หลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็นน้ีดวย 
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  องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู   
  ตัวบงชี 6.1 สิ่ง  
สนับสนุนการเรยีนรู   

 ใหหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจาเปนสําหรับหลักสูตรใหชัดเจนไมตอง  พิจารณาสิ่ง
สนับสนุนท่ัวไป เชน หองเรียน เครื่องฉาย LCD เปนตน     

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน    
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ    
ตัวบงช้ี 1.1 ผลการ 
บริหารจดัการ หลักสตูร
โดยรวม   

 ในการคํานวณคาคะแนน หากหลักสูตรใชระบบอ่ืนท่ีไมใชของ สกอ. ไมตองนํามา  คํานวณท้ังตัวตั้งตัวหาร  
 ทุกหลักสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอน (แมวาจะเปนหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการแลวแตยังมี
นักศึกษาคงคางอยู) ใหนํามาคํานวณดวยท้ังตัวตั้งและตัวหาร โดยใชเฉพาะตัวบงช้ีท่ีเก่ียวของเทาน้ัน  

ตัวบงช้ี 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน 
อาจารยประจํา  

  การคิดคา FTES กรณีหลักสตูรท่ีสภาวิชาชีพกําหนดสัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารย  
  ประจําไมตรงกับสดัสวนท่ีกําหนดไวในคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557 ใหสถาบันอุดมศึกษายดึตามสัดสวนท่ีสภาวิชาชีพกําหนด  
  กรณีหลักสตูรสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ ใหดูเน้ือหาสาระหลักวาอยูกลุมสาขาวิชาใด หากมีหลาย
กลุมสาขา ใหคิดแตละกลุมสาขา แลวนํามาคดิคะแนนเฉลี่ย  
  กรณีท่ีคณะมีหลายกลุมสาขา ตองแยกอาจารยประจาวาอยูกลุมสาขาใดกอนนํามาหาคาคะแนนของ
แตละกลุม แลวนํามาคดิคะแนนเฉลี่ยเปนของคณะ  

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ี 2.1  
ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
และงานสรางสรรค  

  ในการประเมินเกณฑขอ 5-6 ถามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแลว คณะก็ไมตองทําอีก แตควร
เขียนวาคณะทําอะไรบางเพ่ือใหเปนไปตามระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ  
 

 ตัวบงช้ี 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัย   
และงานสรางสรรค  

  ในการคิดคะแนนระดับคณะ ใหคิดแยกกลุมสาขากอนแลวนํามาคํานวณเปน คะแนนเฉลีย่  
  กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ใหรวมคะแนนของทุกคณะหารดวยจํานวนคณะ  

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ี 3.1  
การบริการวิชาการ 
แกสังคม  

 คําวา “แผนการใชประโยชน” แผนการใชประโยชนอาจจะระบุไวในแผนหรือ ในโครงการก็ได แต
ขอใหดูเจตนารมณวามีการตอยอดการดําเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอ่ืนๆ และมีการวางแผน
หรือมีแนวทางท่ีจะนาไปใชประโยชน   

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ตัวบงช้ี 4.1 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและทองถ่ินไทย  
 การประเมินความสําเรจ็ตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ใหดู ตามเจตนารมณ
ของวัตถุประสงคของแผนเพ่ือใหเกิดการดาเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสม  
 ช้ินงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาตไิมไดหมายความวาเปน “การสรางมาตรฐานดานศิลปะ  และ
วัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดบัชาติ”   

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบงช้ี 5.1 การบริหาร
ของคณะ/   
 สถาบันเพ่ือการกํากับ
ติดตาม  ผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบัน  
 และเอกลักษณของคณะ/
สถาบัน  

  คําวา “การกระทําท่ีขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากขอมูลเชิงประจักษ ท่ีสะทอนจากการ
ฟองรอง รองเรียน (ถามี) ท่ีไดขอสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษแลววาไดมีการกระทําเชนน้ันจริง ไมใช
เปนเพียงการรายงานประสิทธิภาพและ  ความโปรงใสในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเทาน้ัน  
  คําวา “การบริหารความเสีย่ง” เปนการระมัดระวังสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ใหพิจารณาจาก
ภาพรวมของความเสี่ยง ไมตองตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณของเกณฑขอน้ีคือ เพ่ือ
ประเมินมาตรการท่ีไดดาเนินการตามแผนการจัดการความเสีย่งวามีผลอยางไร ตอระดบัความเสี่ยงท่ีได
ประเมินไวแตแรก  
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การระบุหมายเลขเอกสารหลักฐาน 
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ขอท่ีประเมิน ขอท่ี 1 

ตัวบงชี ้ เอกสารชิ้นท่ี 1 
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คณะผูจัดทํา 
 
 

ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน   อธิการบดี 

 นายพัฒนา พ่ึงพันธุ    รองอธิการบดี 
 ผูชวยศาสตราจารยสุขชัย เจรญิไวยเจตน  รองอธิการบดี 
 รองศาสตราจารยสุพรรณ สุดสนธิ ์   รองอธิการบดี 
 ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี 
 ผูชวยศาสตราจารยศศิกร สุรมณี   รองอธิการบดี 

นายลิขิต ศิริสันติเมธาคม    ผูชวยอธิการบดี 
นายอรรถพงษ ศิริสุวรรณ    ผูชวยอธิการบดี 
ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค ชมนาวัง  ผูชวยอธิการบดี 
ผูชวยศาสตราจารยศาตรา สหัสทัศน  ผูชวยอธิการบดี 
นายศักดิ์เกษม ปานะลาด    ผูชวยอธิการบดี 
รองศาสตราจารยกตัญู แกวหานาม  ผูชวยอธิการบดี 

 
ผูเขียน/เรียบเรียง/รูปเลม 
 

ผูชวยศาสตราจารยนิภา นาสนิพรอม  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
นางสุชาดา สุรางคกุล    รองผูอํานวยการงานบริหาร ธุรการ  

งานประกันคุณภาพการศึกษา และ 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 

 นางจิราภา นาครินทร มาตรา   หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสุภัคชรี โคตรพัฒน    นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                                                            คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย          หนา 137 
 


	1 ปก คำนำ สารบัญ
	2 บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	3 บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	4 บทที่ 3 นิยามศัพท์
	5 บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย11
	6 บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	7 บทที่ 6 แบบฟอร์มแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยdocx
	    การประกันคุณภาพการศึกษา
	      1.2 วิธีการประเมิน
	ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมิน                       
	       ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประเมิน
	       ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 

	8 บทที่ 7 แบบฟอร์มแนวทางการเขียนรายงานผล ระดับมหาวิทยาลัย1
	9 ภาคผนวก แบบฟอร์มภาคสนาม กรอบประเมิน คำอธิบายเพิ่มเติม การระบุหมายเลข

